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Senhores, o senhor presidente do Conselho, o professor Belluzzo, de última hora ele 
não pôde vir, porque um assunto de força maior, ele não podia deixar de comparecer 
lá em São Paulo, é uma convocação que ele teve, é uma questão judicial que, então 
ele não pode, é, ele depõe como testemunha, então ele não podia, era superveniente 
a presença dele aqui, então ele não teve condições. Então, o regimento interno diz o 
seguinte: as reuniões do Conselho, artigo 13, as reuniões do Conselho Curador serão 
dirigidas por seu presidente ou, em sua alta, por membro representante da sociedade 
civil. Isto significa que os membros representantes do estado não poderão ser eleitos, 
assumir.  Para  esse fim,  pelo  conjunto,  quer  dizer,  os  membros representantes da 
sociedade elegerão um representante que assumirá a Presidência durante a reunião. 
Então, nós colocamos então em eleição, para que alguém escolha, para que vocês 
escolham o representante dos membros da sociedade civil que irá presidir a reunião. 
Podemos  encaminhar  a  votação?  Poderiam  todos  virar  o  crachazinho  para  cá,  o 
prisma para cá? Maria da Penha...Isac...também? Meu caro...Lourival, você ainda não 
tomou  posse,  mas  eu  creio  que  você  já  pode  votar.  Então,  por  favor...  e  nós 
gostaríamos de registrar o representante da Câmara Federal que, por não ter saído 
ainda o decreto, ele não toma posse hoje, mas ele está aqui como convidado. É o 
senhor Manoel Roberto Seabra. Com isso, a presidente, a senhora presidente toma...

Bom,  eu agradeço a  deferência  na  escolha  do meu nome aqui  para  coordenar  a 
reunião, e vamos então considerar a pauta, aqui tem cinco itens de pauta, nos temos 
poucos Conselheiros presentes , tem havido um, não sei se alguém quer comentar 
alguma coisa sobre isso, Tereza, Ministro...

Franklin Martins

Eu falo neste sentido, na última reunião, nós já tínhamos recebido três pedidos de 
afastamento, por razões particulares de cada um. Um tinha problema de doença na 
família, outro tinha... e eu acho que a gente precisava, seria bom se a gente fizesse 
hoje, desse uma discutida, levantasse alguns nomes, ente, para que a gente pudesse 
ir restabelecendo, vamos dizer, o quórum básico do Conselho, evitar pelo menos que 
essas três vagas que já houve um pedido de afastamento em função de problemas 
particulares, que a gente levantasse nomes, não precisa ser conclusivo aqui, entende, 
mas que a gente levante alguns nomes.

Tereza Cruvinel

Vou fazer um aparte aqui.  E o caso dos Conselheiros que,  não tendo pedidos de 
afastamento foram três , então, e o caso dos Conselheiros que nunca compareceram, 
também proponho que se examinasse isso, porque tem alguns casos aí , tem um caso 
só, do conselheiro Delfim Neto então.

Franklin Martins
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A  intenção  do  problema,  eu  fico  até  um  pouco  constrangido  aqui,  o  presidente 
Belluzzo ficou de conversar com o Ministro Delfim Neto,  e em função disso trazer 
alguma coisa. Como o Belluzzo não veio hoje, eu achava melhor que a gente entrasse 
nesse  assunto,  porque eu  não estou sabendo,  a  não  ser  que alguém tenha  uma 
informação,  entende,  então  é  melhor  a  gente  não  entrar,  porque  podemos  tomar 
alguma decisão que na verdade pode estar meio precipitado, eu não sei, entende...

Bom, então alguém quer se manifestar com relação ao quorum básico que o Ministro 
Franklin propôs e algumas indicações também?  O que diz regimento? Poderíamos 
voltar?

O regimento, ele diz, ou faltando injustificadamente duas sessões, ou alternadamente, 
então nós já temos o levantamento somente de um que cumpre esse, que é o Delfim 
Neto, que até hoje não apareceu, mas os outros todos ainda estão dentro do...

E com relação à indicação, porque são três solicitações de afastamento?

As indicações, normalmente elas são encaminhadas por intermédio do senhor Ministro 
e leva o assunto a uma esfera superior para que...

Franklin Martins

Uma decisão do Presidente, claro que se pode indicar...

Na última, o senhor presidente pediu que os senhores Conselheiros pensassem em 
alguns nomes, para que pudessem ser levados, como sugestão, sugestão.

Teresa Cruvinel

É a lei da EBC, conselheira. A lei da EBC diz assim, que nas próximas renovações 
haverá consultas a um conjunto de entidades, etc., mas aí eu creio que a lei está se 
referindo á renovação da metade, a metade.

Alguma manifestação, alguma indicação?

Quem que pediu este Conselho foi o Ministro Franklin Martins, foi o Ministro. Vossa 
Excelência quem pediu .Eu penso que Vossa Excelência expressou bem a intensidade 
espacial, cultural, e penso que Vossa Excelência, melhor do que ninguém está apto a, 
usando  o  meu  critério,  indicar  o  mais  adequado  do  que  os  Conselhos  mesmos 
(ininteligível) este Conselho indicou (ininteligível).
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Franklin Martins

Eu tinha alguns nomes que eu tinha chegado a pensar, é até um pouco difícil porque 
eu não cheguei a falar com nenhum deles nem nada, então um nome, que era um 
nome  que  tinha  inclusive  pensado  para  a  constituição  inicial  do  Conselho  e  que 
acabou não sendo convidado, porque na época ele estava meio para ir para a Anatel, 
que é o professor Murilo Ramos, que é um especialista em área de comunicação...

Teresa Cruvinel

Seria uma grande aquisição

Franklin Martins

É professor da Universidade de Brasília,  é um sujeito com muito conhecimento na 
área, respeitado, etc. Eu achei que seria um bom nome. Sequer falei com ele, pode 
ser que ele nem tenha, entende, disposto a isso. É, eu pensei na possibilidade da 
gente chamar alguém do Olodum, entende, porque o MV Bill saiu, o MV Bill cumpria 
um pouco também essa questão de dar  uma representação à cultura Rap,  essas 
culturas, entende, periferia, tudo isso. Eu pensei no Olodum, até porque a Bahia não 
tem nenhum representante, entende, o Rio já tinha quatro representantes, então eu 
pensei,  outra  possibilidade  seria  essa.  Um  dos  Conselheiros  que  também  pediu 
afastamento, nós tínhamos ainda um conselheiro que pediu afastamento, que ara do 
Paraná, então eu acho que seria bom se a gente conseguisse botar alguém que fosse 
do sul do país para equilibrar um pouco em termos de região. E o outro conselheiro 
que também pediu demissão, que foi o Vanderlei Guilherme, eu achei que de repente 
nós poderíamos trazer alguém da área acadêmica do Rio de Janeiro, que era mais ou 
menos  o  que  ele  preenchia,  mas  repara  só,  isso  são  alguns  critérios  e  algumas 
hipóteses  que eu pensei,  acho que  seria  importante  ver  se  tem outras  sugestões 
também, entende. 

Fale no microfone conselheiro, por favor.

Se é nessa, não é sugestão para nome não, é sugestão para Vossa Excelência, que é 
o seguinte: no Rio a pessoa de Joaquim Falcão que é diretor da Fundação, diretor da 
faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Está ultimando o mandato dele no 
Conselho nacional de Justiça, mais dois meses. É da área acadêmica, é do Rio, então 
é um nome, Augusto não tem nenhuma idéia se ele tem interesse. E tenho um nome 
que é ótimo, ele foi eleito agora há pouco tempo numa pesquisa da Globo como gênio 
do Brasil. É o professor Silvio Meira, que trabalha com informática. Se a gente tiver 
interesse de colocar aqui dentro, alguma pessoa...

Teresa Cruvinel

Ele é da Paraíba ?

Ele hoje está no Recife. Ele é da Paraíba, está no Recife, gênio absoluto, é uma figura 
muito interessante. Tem a desvantagem, o nordeste já está muito representado, mas 
se ele aceitasse, será uma pessoa que tem, ele agrega computação. Ele trabalha para 
a  Microsoft,  para  Nokia,  esse  povo  todo,  fazendo,  em  computação  é  um  link 
interessante, não sei, pensando nomes que estão... honraria o Conselho esses dois. 
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Joaquim, porque você disse que estava pensando alguém da área acadêmica do Rio, 
então pode ser qualquer outro. Lembranças, dois nomes. 

Está anotado aqui. Então temos, foi indicado pelo professor Murilo Ramos, alguém do 
Olodum em substituição do MV Bill, alguém do sul do país, ainda sem definição, um 
acadêmico do Rio de Janeiro.  O conselheiro Cavalcanti  indicou o Joaquim Falcão, 
lembrou ao Ministro  esses dois  nomes. Dois  acadêmicos,  Joaquim Falcão e Silvio 
Meira.

O Ministro decidirá. 

Teresa Cruvinel

(ininteligível) do Conselho, lembranças do Conselho...

Colocarmos aqui então, esse foi um pouco fora da pauta, mas nós temos aqui então 
como primeiro ponto de pauta, posse do conselheiro representante dos funcionários 
da  EBC,  o  senhor  Lourival  Macedo,  pois  não,  seria  importante  que  nós 
soubéssemos...

Só um segundinho, primeiro registrar a presença do professor Laurindo que é o chefe 
da auditoria, da ouvidoria da EVC, é o ouvidor, e em segundo, nós estamos concluindo 
o termo de posse ali, porque estava aguardando a eleição.

Teresa Cruvinel

Queria, já saudei todos os Conselheiros, falei sem saudá-los, sem dar-lhes boa tarde, 
mas queria que depois a gente, embora não esteja em pauta, franqueasse a palavra 
ao  ouvidor,  professor  Laurindo  Lalo  Filho,  que  na  última  reunião,  a  gente  tinha 
organizado para ele vir e acabamos tendo desencontro e veio o professor Paulino que 
é o ouvidor adjunto de Rádio. Então essa é a primeira vez que o professor Lalo vem 
ao Conselho, e o Conselho e a ouvidoria, pela lei da EBC, eles tem uma inter-relação. 
Há  uma previsão  lá  na  nossa  lei  de  criação,  de  que  a  ouvidoria  interage  com o 
Conselho,  fornecendo  aos  Conselheiros  relatórios  bimestrais  sobre  aquilo  que  a 
ouvidoria recolhe da sociedade em relação ao trabalho que a Diretoria Executiva faz 
nos canais da condução da EBC e seus canais. Eu acho que a gente poderia por, 
depois  da posse,  depois  da posse,  a fala  do professor  Lalo,  depois  da posse do 
Lourival Macedo. Falando rapidamente sobre o processo de escolha do representante 
da EBC. A lei, ela fala de um representante, mas ela nem chega a ser muito detalhista 
em como elegê-lo e a EBC teve todo o cuidado de assegurar que a escolha de seu 
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representante ocorresse com toda a transparência, com a maior lisura e num processo 
muito  democrático.  Criamos  uma  comissão,  isso  já  foi  dito  assim  uma  vez,  uma 
comissão  independente  da  diretoria,  coordenada  pela  professora  Mariângela,  pela 
doutora  Mariângela  que  é  uma  advogada  integrante  da  nossa  área  jurídica  e  da 
comissão  de  ética.  A  doutora  Mariângela  coordenou  esse  trabalho  de  escolha, 
registraram, foram registradas nove candidaturas,  e as candidaturas foram votadas 
diretamente pelos funcionários, apresentaram suas plataformas, em suma, todo um 
debate  dentro  da EBC,  e  os candidatos  foram votados pela  internet,  pela  intranet 
melhor dizendo, e resultou que teve segundo turno, porque foi estabelecido uma regra 
de comum acordo lá, entre a comissão e os funcionários. A Diretoria Executiva ficou 
assim, acho que todos reconheceram isso lá na casa, que nós ficamos absolutamente 
eqüidistantes do processo de escolha, e houve segundo turno entre dois funcionários, 
entre o Lourival e outro funcionário histórico, ou seja, daqueles que vem da Rádiobrás 
que foi o Eduardo Mancais, e acabou sendo eleito então, num processo legítimo e não 
contestado, aqui o funcionário Lourival Macedo, funcionário estável da EBC, ou seja, 
funcionário de carreira, concursado, que estava já na Rádiobrás e que é uma pessoa 
que muito bem representa, não só pelos votos que teve, mas pela sua inserção na 
empresa, as atividades que lá desempenha, seu conhecimento da empresa muito bem 
representa o universo de funcionários da EBC. Então só queria falar assim, sobre esse 
processo que foi conduzido, quer dizer, ele foi acompanhado pela Diretoria Executiva, 
mas coordenado por uma comissão independente.

Seja bem vindo, o senhor gostaria de falar alguma coisa, ou deixamos a posse um 
pouquinho mais adiante?

Boa  tarde  a  todos.  É  com  grande  prazer  que  estou  aqui  tomando  posse  para 
trabalharmos juntos em prol de uma comunicação pública, verdadeiramente pública, 
voltada para o interesse da grande massa da população brasileira. Quero saudar a 
presidente  dessa  reunião,  a  professora  Ima,  também  o  Ministro  da  Comunicação 
Social, Franklin Martins, a presidente da EBC, Teresa Cruvinel, os senhores diretores 
e dizer aqui, que diante da extensa pauta de assuntos a serem tratados nessa reunião, 
eu serei breve, até mesmo para não provocar sono em ninguém, depois do almoço, 
um momento em que o organismo tende mais á sonolência. A criação do Conselho 
Curador da EBC, com a participação de representantes da sociedade, é uma vitória 
para o avanço e a consolidação da democracia, onde todos tem o direito de opinar 
sobre  a  linha  editorial,  sugerir  programas  que  dêem  voz  e  retorno  aos  diversos 
segmentos sociais e ainda abra espaço para divulgar a pluralidade cultural brasileira. 
O colegiado minimiza as influências e as armadilhas de uma comunicação voltada 
para  a  propaganda  de  governos  e  também de  lobyes  empresariais.  Os  governos 
passam e as empresas, nós sabemos, elas tem apenas uma visão mercantilista com 
relação à sociedade e ao meio ambiente. Poucas são as que tem um compromisso 
humanitário  e  de  respeito  ambiental.  É  nesse  ponto  que  uma  empresa  de 
comunicação pública, exerce um papel de suma importância para garantir e aprimorar 
os direitos sociais e também de elevação de cidadania. A comunicação de interesse 
público  é  uma  luta  que  começou  há  pelo  menos,  um  século.  Na  fundação  da 
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Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em abril de 1908, um de seus idealizadores 
e o primeiro presidente, que é o Gustavo de Lacerda, ele não concordava com a idéia 
de que os jornais fossem empresas, dando lucro aos seus acionistas. Lacerda expõe 
claramente então que os jornais e os demais meios de comunicação de massa, devem 
ter uma missão social  e funcionar como cooperativas e cujos interesses participem 
todos os seus membros, desde os diretores aos mais modestos colaboradores. É dele 
a idéia de manter uma biblioteca aberta ao público com o objetivo de atender não 
apenas às necessidades de informação cultural dos jornalistas, mas também de todo o 
povo da cidade do Rio de Janeiro e da mesma forma, outros ícones da história da ABI, 
como  o  Barbosa  Lima  Sobrinho,  o  Fernando  Sigismundo  entram  na  luta  para  a 
preservação da dignidade dos profissionais dos meios de comunicação e não apenas 
de seus sócios,  além de estimular nos profissionais  da imprensa,  o sentimento de 
defesa do patrimônio cultural e material da pátria, e conclamam todas a colaborar em 
tudo  que  diga  respeito  ao  desenvolvimento  intelectual,  econômico  e  cultural  da 
população. É desse ponto que a EBC parte para deslanchar no ideal de garantir o 
resgate  da  cidadania,  o  desenvolvimento  cultural,  intelectual  e  estimular  a 
compreensão dos fatos políticos e decisões econômicas, de famílias, de empresas e 
de governos. No Conselho Curador temos a oportunidade e a obrigação de ouvir e dar 
voz aos diversos segmentos sociais e manifestações culturais dispersas por todos os 
quadrantes deste país. Para a tarefa a EBC conta com profissionais responsáveis e 
empenhados  na  elaboração,  na  parceria  e  na  divulgação  de  programas  de  boa 
qualidade,  boa  qualidade  técnica.  São  funcionários  que  defendem  os  direitos  de 
cidadania,  combatem  as  injustiças,  dão  voz  e  lutam  pelos  desvalidos.  Em 
contrapartida, a dedicação dos funcionários precisa ser estimulada com a correção de 
injustiças salariais, de vícios administrativos, com A melhoria das condições materiais 
e ambiente físico salutar para o bom desempenho dos trabalhos. Sabemos do esforço 
e da transparência da Diretora Presidente Teresa Cruvinel, de boa parte da diretoria 
para  corrigir  os erros do passado  e  também do presente.  Muito  ainda  temos que 
caminhar e coletivamente buscar soluções satisfatórias para consolidar uma empresa 
de  comunicação  verdadeiramente  pública.  A  partida  foi  dada.  Sabemos  que  a 
arrancada não é fácil, mas é estimulante e aos poucos podemos reforçar os ideais de 
um sistema de comunicação com o engajamento da população brasileira,  seja em 
grupos organizados e com a soma de iniciativas individuais. Para essa tarefa a EBC 
conta com a TV Brasil, a ex TV Nacional, a Agência Brasil e oito emissoras de rádio. 
Finalizando, agradeço aos colegas de trabalho de Brasília, do Rio de Janeiro, de São 
Paulo,  da Amazônia  e  dos correspondentes  em algumas  capitais  a  confiança que 
depositaram em mim para representá-los nesse Conselho. É com prazer que eu faço 
parte então desse colegiado, composto de pessoas comprometidas com a abertura de 
espaço para a diversidade da cultura brasileira. Obrigado pela atenção.

Muito obrigado conselheiro. Gostaria que o senhor viesse aqui então, para que nós, 
assinar o termo de posse do senhor Lourival Antônio Macedo, como representante dos 
funcionários  da  Empresa  Brasil  de  Comunicação,  no  Conselho  Curador,  na  forma 
abaixo: Aos dez dias do mês de março do ano de 2009, as quatorze horas, em ato 
realizado  em  Brasília,  na  presença  da  Presidente,  tomou  posse  nos  termos  dos 
artigos, vários artigos aqui, vamos ver, inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 
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15 da lei 11.652 de 7 de abril de 2008, inciso sexto do parágrafo primeiro do artigo 25 
do decreto 6.689 de 11 de dezembro de 2008, e alínea b do artigo quarto do regimento 
interno do Conselho Curador, representante dos funcionários da Empresa Brasil  de 
Comunicação,  o  senhor  Lourival  Antônio  Macedo,  brasileiro,  casado,  jornalista, 
residente  as  Super  Quadra  Norte  404,  Bloco  L,  apartamento  306,  portador  da 
identidade 400.584, CPF 128.899.971-20, o referido foi eleito pelos funcionários em 
segundo turno, em eleição ocorrida no dia 12 de dezembro de 2008, e assinam o 
presente  termo  o  empossado,  juntamente  com  a  senhora  presidente  Marcele 
Guimarães Vieira, indicada e eleita para presidir a reunião, nos termos do artigo do 
regimento  interno.  Brasília,  10  de março de 2009.  Considere-se empossado.  Mais 
alguma  manifestação?  De  acolhida  ao  nosso  novo  conselheiro?  Alguém  quer  se 
manifestar, Ministro? Sejam muito bem vindo. Então vamos dar então continuidade à 
pauta.

Temos  aqui  anotado  a  presença  do  representante  da  Câmara  Federal,  o  senhor 
Manoel Roberto Seabra, manifestação...

Como eu disse, ele ainda não foi, o decreto não saiu, então ele está como convidado.

Ah sim, está certo, então seja bem vindo.

Franklin Martins

Então,  de  qualquer  forma,  acho  que  seria  talvez  importante,  que  o  conselheiro 
explicasse um pouco, quer dizer, um pouco assim, vamos dizer, da sua trajetória, para 
então já...

Então está certo. Senhor Manoel.

Franklin Martins

É só uma formalidade, eu acho que o conselheiro poderá falar, tal, apenas como não 
saiu o decreto ele não está sendo empossado...

Boa tarde a todos. Eu não vim preparado para falar. Disseram que eu apenas ouviria, 
mas  é  um  prazer  eu  estar  aqui,  logo  no  dia  da  posse  do  meu  colega  Lourival, 
trabalhamos juntos já aí na imprensa diária.  Bom, eu sou jornalista concursado da 
Câmara, onde eu trabalho há 10 anos. Comecei lá como repórter, depois virei editor, 
pauteiro, cheguei a ser diretor do Jornal da Câmara, depois no ano passado eu assumi 
a SECOM, o presidente Arlindo Chinaglia me convidou para, houve uma mudança na 
área de comunicação, e esse ano eu assumi a TV Câmara. Para mim foi uma grande 
surpresa, eu não esperava, realmente assumir uma televisão, emissora de TV Pública, 
apesar da minha trajetória de luta, desde a universidade,  em prol da comunicação, 
mas a minha área sempre foi de impressos, sempre foi, estava falando, sempre fui 
repórter de jornal, de revista, minha batalha, minha vida foi toda na área de impresso e 
rádio. Tive uma pequena passagem por TV, quando montamos a TV Distrital. Foi a 
primeira experiência de TV pública aqui em Brasília, com o professor Murilo Ramos. 
Você falou agora no Murilo Ramos, eu lembrei da experiência com a TV Distrital com 
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quem eu trabalhei,  o professor Murilo.  Então é isso,  e na Câmara, eu sempre tive 
essa, basicamente sempre fui um repórter lá, e cobri muito site de comunicação, a 
Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, então acompanhei muito de perto, 
tanto o debate em torno da TV pública, quanto da TV digital, que eu acho que é um 
grande debate que a gente tem de fazer à partir de agora. A TV digital acho que vai 
representar para gente aí, aquilo que a gente sonhava, que era a multiprogramação, 
canais educativos, culturais, para a cidadania e a TV Câmara está empenhada nisso, 
tanto no projeto de TV digital, na multiprogramação, quanto no projeto também de abrir 
a TV Câmara está sendo o espaço crítico do debate sobre a comunicação. Temos lá o 
programa Ver TV, do professor Lalo, que a gente faz em parceria com a TV Brasil, o 
que muito nos honra ter este espaço na TV Câmara e pretendemos discutir a abertura 
de novos espaços,  tanto para o debate quanto para a divulgação da cultura e da 
comunicação do Brasil.  Então é isso,  ver se no próximo encontro eu possa tomar 
posse e participar mais ativamente das reuniões aí. Obrigado.

Muito obrigado conselheiro.  O próximo ponto de pauta é a definição da data e os 
critérios  para  a  realização  da  audiência  pública.  Eu,  relembrando  alguma  das 
discussões que nós já tivemos, desde há um ano atrás, em abril do ano passado, acho 
que na terceira reunião, do Conselho, nós discutimos, se eu estiver enganada,  por 
favor me corrijam, que teríamos uma audiência pública no final do primeiro semestre e 
outra no final do segundo semestre. O ano passado acabou não acontecendo, mas 
agora acho que é o momento muito importante para que nós realizemos a audiência 
pública,  então ficou por se definir  os critérios de participação,  de como se daria a 
audiência pública, onde e a data. Então, eu coloco aqui a discussão, então, essas três 
questões para que a gente possa finalmente realizar a audiência pública com relação 
a TV. A palavra está franqueada.

A pauta dessa primeira audiência pública, vai definir só a data ou já acerta a pauta?

Bom, aqui na pauta está falando dos critérios, mas eu acho que teria que se definir 
tudo, .

Seria um complemento, seriam todas as condições para que ela se realize, pauta, 
quem participa, local...

Então está certo.

Só para me informar, para saber se...

Se haveria ou não, no entendimento dele, uma prévia, uma reunião, uma pré-seleção 
de participantes, alguma...

Teresa Cruvinel

Não  será  mediante  inscrição?  Houve  uma  discussão  (ininteligível)  desde  que 
preenchesse tais e tais requisitos, lembra?
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Talvez tenhamos que voltar à ata da terceira ou quarta reunião do Conselho... não, 
então vamos tentar relembrar.

No aspecto geral, foram esses os temas que foram...

Franklin Martins

Não, sei, mas o que ela está dizendo é o seguinte: se tivéssemos a ata, nós tivemos 
foi  uma  discussão  preliminar,  nó  partiríamos  já  dessa  discussão,  é  claro  que 
poderemos até rever, mas partiríamos da discussão. Se não temos a ata, acho que a 
gente vai ter que apelar para a memória aqui e tocar em frente.

Teresa Cruvinel

EU me lembro que nessa reunião faltou consenso assim sobre, não se tinha bastante 
os critérios, que se jogou para a frente, exatamente porque não havia propostas, mas 
que uma das propostas levantadas era que seria feito um critério,  seria aberto um 
sistema de inscrições e estabelecidos os critérios para que tipo de instituição poderia 
pleitear  a  participação  na audiência  pública.  Eu me lembro dessa discussão,  mas 
exatamente isso, quais são, que entidades poderão se candidatar à audiência. Nós 
paramos neste momento, se eu me recordo, não foi Garcez? 

(vozes fora do microfone)

Franklin Martins

Olha, eu vou, se a presidente me permite, eu vou falar. Eu acho, que independente do 
que  a  gente  tenha  discutido,  como  também  nós  não  tivemos  uma  discussão 
conclusiva,  isso  não  é  algo  que  nos  deixa  amarrado,  eu  acho  que  a  primeira 
providencia  seria que a gente fixasse qual  é a data,  vamos dizer,  mais ou menos 
provável, digamos que nós estamos em março, a gente chegar e etc. vamos fazer em 
final de maio, ou junho, que nós fixemos uma data, que nós precisamos para esta data 
primeiro ter o quê? Precisamos ter a data e precisamos ter uma pauta, acho que é a 
primeira providência. Se a gente fixa, vamos dizer, para meados de junho, acerta-se 
uma data e se define a pauta, nós temos de ter uma metodologia para chegar nessa 
reunião. Quer dizer, primeiro nós vamos ter de tornar publico, que vai haver audiência 
pública  nessa  data  com  a  pauta  que  nós  acertamos  e  definirmos  determinados 
critérios aqui e dar tempo para as pessoas se inscreverem e participarem dela. Eu 
pessoalmente, aí entrando no que eu acho que talvez seja o assunto mais complexo 
que é a participação,  eu acho que a participação deve ser franqueada a qualquer 
entidade publica, organização, etc. que queira participar, entende, quer dizer então se 
você  tiver  um  diretório  acadêmico  numa  faculdade,  tiver  um  sindicato,  tiver  uma 
associação de consumidores ou que queira, deve poder participar, ou a assembléia 
legislativa de um determinado, eu acho que é uma coisa ampla, vamos dizer, uma 
entidade  qualquer,  uma  universidade  também,  eu  acho  que  a  gente  deveria  ver 
pessoas que tem algum grau de representação, mas confesso que não estou seguro 
disso, porque às vezes uma pessoa que não tem, vamos dizer, uma representação 
formal, pode dar uma contribuição muito grande. Apenas, se você abre para isso, fica 

10



uma coisa que às vezes você fica sem critério de como porque que você vai escolher 
um e não outro, entende. Quer dizer, mas confesso que não tenho certeza, mas eu 
acho que em princípio deveria ser entidades, elas deveriam ter um prazo determinado, 
para se inscrever, depois a inscrição delas é confirmado, elas vem à audiência pública. 
Agora, eu acho que a gente deve ter alguma flexibilidade para, se aparece alguém que 
quer falar, eu acho que a gente poderia ter algum tipo de flexibilidade quanto a isso. 
Quanto à audiência pública, eu acho que o tema básico que a gente deveria ter, é a 
TV pública. no caso a TV Brasil está cumprindo, não está cumprindo, o quê que se 
precisa fazer para cumprir a sua missão. Eu acho que deveria ser um balanço da TV 
Brasil, sugestões, coisas dessa natureza. Eu acho que a gente deveria partir de uma 
coisa muito jerica, já que se trata da primeira vez. E o local da realização, eu acho que 
é uma questão da gente ver aqui. Eu não tenho nenhuma preferência.

Mais alguém gostaria de falar, de fazer proposição? Então o Ministro Franklin está 
propondo que qualquer entidade representativa, acadêmica, civil ou pública possa se 
inscrever, teria um prazo para que ela se inscrevesse, agora eu pergunto, quem vai 
escolher, quem vai definir se essa entidade... é o Conselho?

Franklin Martins

Acho que é o Conselho, A gente faz uma reunião antes...

TB Brasil ou EBC?

Franklin Martins

Eu acho que pode ser as duas coisas, agora ela vai concentrar na TV Brasil...

(ininteligível)

Aí fica sem foco , 

Franklin Martins

Eu acho que se alguém quiser discutir rádio, pode discutir. Eu acho que a tendência é 
concentrar na TV, não tem problema discutir rádio...

A sugestão na terceira reunião foi que houvesse duas audiências no ano. Então uma 
no final do primeiro semestre, que pode ser a TV Brasil e mais para o final do ano, um 
pouco mais aberto para outros temas, EBC e outras... pode ser? Alguém se manifesta 
com relação a esses critérios? Então deveremos estabelecer um prazo para inscrição. 
A princípio qualquer entidade, pessoa representativa da área pode se inscrever, e a 
avaliação e escolha deverá ser feita pelo Conselho. 

Se a gente tiver que errar, é melhor errar para mais do que para menos. É melhor 
errar  por  excesso  de  democracia  do  que  por  falta.  Faz  a  primeira  com liberdade 
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absoluta. Se não der certo, a gente aprende e na segunda já faz melhor. É melhor isso 
do que censurar demais e perder a riqueza da pluralidade.

Então o conselheiro está propondo que seja aberta, então não haja inscrição?

Eu acho, ninguém tem a fórmula certa. Então, o melhor critério nisso, é arriscar/errar. 
É  melhor  errar  para  mais  do  que  para  menos.  Por  excesso  de  democracia,  por 
excesso de liberdade, por excesso de pluralidade e se der errado, a gente já sabe que 
deu errado e nas próximas reuniões, a gente vai e estabelecemos. É melhor isso do 
que errar pelo contrário. É tolher o pronunciamento, onde você perde a riqueza.

Podemos fazer um híbrido? Então deixamos aberto as inscrições até um determinado 
período aberto e depois...

Quem quiser chegar e falar e falar...

Porque teremos limitação no local, de pessoas...

A gente fica sonhando antes, sem saber como vai ser. Talvez na prática não aconteça 
nada disso.

Mas para deixar aberto, nós teríamos que definir uma data, para inscrição. A data para 
inscrição, aí, qualquer pessoa, não faria? Bom, aí vai depender da questão de infra-
estrutura. Não sei como encaminhar.

Podemos ter problema, (ininteligível), a gente não sabe qual vai ser.

Teresa Cruvinel

Pois  é conselheiro.  Não ter a inscrição é que joga a gente numa imprevisibilidade 
muito grande. Primeiro, deixa eu te explicar. Nós vamos ter de divulgar essa audiência 
pública pelos veículos da EBC, pelo site da EBC etc.. Ao divulgar, nós já temos de ter 
um local.  O senhor  sabe,  a EBC não está tendo lugar  onde nem nós,  nem onde 
trabalharmos todos. Nós temos um problema de logística imenso. Cada reunião do 
Conselho Curador, nós temos que alugar um lugar para a gente se reunir, porque nós 
não temos, nós temos uma sala de reunião que cabe no máximo dez pessoas, que 
tem  na  nossa  sede.  Era  bom,  u  dia  que  vocês  fossem  lá  conhecer,  as  nossas 
condições. Uma das questões que nós estamos providenciando urgentemente, é uma 
mudança para um outro local. Então, quantas pessoas vão aparecer? Quinhentas? Se 
não tem inscrição, vão aparecer quinhentas, ou vão aparecer cem? Eu preciso saber 
para alugar um lugar.

Faça a inscrição e bota um adendo depois, sem prejuízo se não houver espaço, se 
houver tempo disponível (ininteligível). Aí cria o mesmo problema dos quinhentos, do 
mesmo jeito.  Alguém que vai  ser  recusado está cerceando o (ininteligível).  Cria  o 
mesmo problema, mas vale a pena criar o problema. 
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Eu sugiro  que a  audiência  seja  transmitida  on-line  para  que  as  pessoas  que  não 
podem participar presencialmente possam acompanhar e até mesmo eu acho que a 
gente poderia testar a possibilidade de intervenção ou de contribuição através da rede. 
Isso daria uma possibilidade imensa de ampliação dessa audiência pública e garantir 
uma repercussão maior, principalmente pela grandeza do Brasil.  Fica muito difícil  a 
gente ter e acaba concentrando em participantes do estado onde vai acontecer. Me 
parece que o papel da audiência pública é aumentar o controle social, a possibilidade 
de  que esse  controle  ultrapasse  o  limite  ver  se  está  certo  ou errado,  mas possa 
influenciar e contribuir para o aprimoramento da experiência de construção de uma TV 
pública e então,a Cho que a gente deveria facilitar o máximo de que se tornasse de 
fato um... vivenciar o problema de muita gente querendo participar, vai ser muito bom 
para a TV pública brasileira, eu acho. 

(ininteligível)

É, aí vai ser ruim, aí é mau sinal.

Vou fazer um aparte ao Juca, se me permitir, Franklin. Eu estava dizendo para ele, na 
Educação, as passeatas reivindicando audiência pública são mais numerosas do que 
as próprias. Então eu acho que se a gente abrir, com as cautelas devidas, mas com 
essa idéia da tele-conferência, eventualmente, que as pessoas possam acompanhar 
por TV sobre IP, eu já também aproveito para colocar à disposição no MEC, a TV 
MEC, eu acho que poderia enriquecer muito o debate, e eu não temeria um afluxo de 
pessoas  muito  numeroso.  Acho  que  vai  quem está  interessado,  quem tem o que 
contribuir e basta convocar para esvaziar o ânimo daquele que quer participar.

Eu sugeria também que além de discutir a televisão, a TV pública, a gente discutisse 
também a agência e rádio, porque rádio é muito ouvido no país, é um formador de 
opinião, então a minha sugestão é que a gente discuta a TV, a rádio e a agência, e 
tem espaço para discutir isso, porque são todos os veículos da EBC.

Então,  todos concordam então,  em vez de ser  apenas a TV Brasil,  estaríamos já 
discutindo a agência e a rádio também, mais amplo então, mais amplo a participação e 
o debate também com o tema mais amplo.

Exato, porque, senão fica restrito só à TV e tem os outros veículos, e tem muita gente 
opinando sobre a agência, sobre rádio, como deve ser, como deve melhorar e que 
muita gente que quer participar.

Eu não sei se está acertado isso, mas me parece saudável abrir a audiência pública 
com um relatório dos dirigentes sobre a experiência e sua reflexão sobre o estágio e 
as questões principais,  que isso ajuda a criar um trilho, um leito para a discussão, 
mesmo que todos tenham total liberdade de falar outras coisas, mas acho que ajuda 
se ele é constituído à partir dos que fazem o rádio, a TV e a agência.

Com a limitação de tempo Denise, priorizando detalhes.    
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Franklin Martins

Vou fazer uma sugestão, já que vamos entrando numa parte mais prática. Eu sugiro o 
seguinte,  que  a  gente  marque  para  junho,  para  dar  tempo para  a  gente  preparar 
direito. A gente fixa uma data, procura ver uma data em junho, uma data durante a 
semana...

Primeira quinzena, porque vem as festas...

Franklin Martins

Então aí pega uma data,  sei  lá,  12,  13 de junho,  10, uma data que seja meio de 
semana. Eu acho que isso deve... a pauta está mais ou menos definida, querendo 
discutir todos os temas, se discute todos os temas relacionados com a RBC, eu acho 
que a presidente poderia fazer uma apresentação curta, alguma coisa em torno de 20, 
25 minutos, que abrisse, que fizesse um balanço de como está, qual é o plano de 
trabalho, como é que está a coisa geral. A Reunião deveria ser presidida, a meu ver, 
pelo presidente do Conselho Curados, eu acho que os membros do Conselho Curador 
deveriam  participar  da  reunião,  eu  acho  muita  positiva  essa  idéia  que  o  Juca 
apresentou de se fazer um sistema de teleconferência. Aí precisaria ver em quantos 
estados vai se montar algo dessa natureza, mas é algo muito positivo, porque você 
permite que pessoas que não podem viajar para vir para o local da reunião, possam 
participar, isso é algo hoje em dia muito utilizado em empresas, em corporações, eu 
acho que é algo que funciona, então eu acho que nós podíamos ficar mais ou menos 
com isso assim. Teríamos apenas uma intervenção inicial, não de todos os diretores, 
senão vai ficar uma coisa aborrecida, cansativa, a presidente faz um resumo, e aí abre 
para  perguntas,  e  se  for  o  caso,  uma  parte  (ininteligível)  e  depois  intervenções, 
críticas, idéias, ou seja lá o que for. Eu acho que talvez essa primeira a gente pudesse 
fazer  em  Brasília,  porque  eu  acho  que  fica  mais  simples  do  ponto  de  vista  da 
montagem, da infra-estrutura,  com o compromisso da próxima já de fazer  fora de 
Brasília.

Dias 15 e 16, quer dizer, a semana de 15 a segunda, com 19 na segunda, na sexta. 
Então, aí teríamos entre 15 e 19, que a gente escolheria de acordo com a consulta a 
melhor data.

Franklin Martins

Escolher logo, porque senão fica uma consulta que na verdade não...

Terça feira, 16 na terça feira. Então definido dia 16. 16 de junho, duas horas da tarde. 
Brasília.

Então, já definimos aqui o local, a data...

Então aberta a qualquer entidade representativa, só entidade, pessoas não.

Aberta a quem quiser. Entidades e pessoas.
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O que se viu aqui foi a fórmula salomônica.

A gente não sabe se vai dar certo. A gente sabe com certeza se dá errado.

A transmissão on-line também?

Se não aparecer  ninguém, todos nós estamos errados aqui.  O único erro que vai 
haver, se não aparecer ninguém.

A turma da oposição vai aparecer, pode estar seguro.

A forma de divulgação, a forma de divulgação da audiência, pois é, isso que estou 
discutindo. Não é edital Ministro? A forma de divulgação...

Teresa Cruvinel.

Este edital a EBC deve publicar aonde?

Franklin Martins.

Eu  acho  que  publica  nos  órgãos  dela.  Eu  acho  inclusive,  por  exemplo,  ela  pode 
anunciar  na televisão,  fazer  uma reportagem no jornal.  A  EBC vai  promover  uma 
audiência pública, como é que é, quem pode participar.

Teresa Cruvinel.

Nos  seus  veículos,  nos  veículos  (ininteligível)  nós  vamos  divulgar,  nos  nossos 
veículos, nos nossos sites, edital, porque tem aí umas normas, etc.

Franklin Martins

Mas  isso  é  uma  coisa  própria  do  Conselho,  não  é  um  edital  de  uma  sociedade 
anônima, não precisa .

Proponho então que faça depois uma minuta do que se discutiu e mandasse para 
todos para que pudesse compartilhar e melhorar.

Bom,  então,  chegamos  rapidamente  às  definições  que  faltavam  para  realizar  a 
audiência pública. Alguém gostaria de se manifestar mais ou podemos passa para o 
próximo ponto de pauta? Então vamos ao quarto ponto de pauta que é a apresentação 
do plano preliminar de trabalho da EBC para 2009, com a senhora presidente.

Teresa Cruvinel

Eu tinha sugerido presidente a fala do ouvidor, aí acho que depois é melhor.

Desculpe. Então vamos ouvir o senhor ouvidor Laurindo
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Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Infelizmente eu 
realmente  por  uma questão de agenda,  não foi  possível  estar  presente  a reunião 
anterior.  Vou ser sucinto,  eu acho que o Fernando paulino que esteve na reunião 
anterior já contou um pouco nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu quero dizer e disse 
isso já algumas vezes, que eu fiquei muito honrado com o convite que a presidente 
fez, para que eu assumisse esse cargo, que eu acho que é de grande importância, 
importância  ainda  maior  do  que  qualquer  outra  instituição,  por  se  tratar  de  uma 
instituição  pública  de comunicação.  Então  eu acho  que,  abaixo  do Conselho,  é  a 
janela que nós temos, é a janela que a sociedade têm para observar o funcionamento, 
interferir no funcionamento da empresa, e mais do que isso, de sentir que ela pertence 
a este público. Eu acho que este, talvez seja o grande diferencial de uma ouvidoria de 
qualquer outra instituição, desta ouvidoria que eu tive a honra de assumir, agora estou 
tentando dar vida à ela. Eu vou fazer um breve relato para os senhores do que a gente 
fez até aqui. No ano de 2008, havia uma ouvidoria da Rádiobrás. Essa ouvidoria, no 
período  de  transição,  manteve-se  funcionando  normalmente,  mas  apenas  no 
atendimento às demandas dos leitores da agência,  dos ouvintes das rádios, são 8 
emissoras de rádio e dos telespectadores das emissoras de televisão da EBC. os 
programas  que  já  existiam,  os  programas  e  as  manifestações  do  ouvidor  foram 
suspensas durante 2008 e só foram retomadas, estão sendo retomadas agora, por 
uma  série  de  fatores  que  limitaram,  quer  dizer,  nós  na  verdade  tivemos  que 
praticamente reconstruir  a Ouvidoria em outros termos. Eu assumi, fui convidado e 
assumi  em  outubro  do  ano  passado,  indiquei  para  a  presidente  os  nomes  de  3 
ouvidores adjuntos, que, aliás, foram criadas pela presidente. Essas ouvidorias, é bom 
que se frise, essas ouvidorias foram criadas pela presidente da EBC, não existiam na 
lei porque realmente não há como um ouvidor dar conta de 8 emissoras de rádio, 3 de 
televisão  e  funcionando  24  horas  por  dia,  e  uma  agência  de  notícias  de  grande 
responsabilidade, de grande visibilidade pública no Brasil, que é a Agência Brasil de 
Notícias. Ela está presente no noticiário brasileiro, praticamente em todo o Brasil, as 
noticias  já  agência  são  reproduzidas  diariamente.  É  um  trabalho  que  requer  um 
esforço muito grande. Então, eu indiquei e a presidente acatou e nomeou, a Maria 
Luiza Bush, que é uma antiga funcionária da TVE do Rio de Janeiro, agora TV Brasil,  
uma grande experiência de televisão, doutora pela UFRJ em comunicação e que fala 
mandarim. Se alguém precisar desse serviço, ela pode nos ajudar. É a Maria Luiza 
Bush, ouvidora adjunta de televisão, ela fica no Rio de Janeiro. Já montamos também 
nesse período, um pequeno local para ela pode funcionar lá no Rio nessa função. 
Convidei o professor Fernando Oliveira Paulino que esteve aqui na última reunião, 
orientando, doutor já, mas foi orientado do professor Murilo já citado várias vezes aqui. 
Eu o conheci na banca, participei da banca de doutorado do Fernando, o conheci ali e 
depois  passei  a  acompanhar  bem  o  trabalho  dele  e  estou  muito  feliz  com  essa 
escolha. É um rapaz que tem, ele tem dado um dinamismo muito grande à ouvidoria 
nesse setor de rádio, e mantive na agência o antigo ouvidor da Rádiobrás, o Paulo 
Cesar Machado. Nós tivemos, nós tivemos de fazer... quando eu tomei posse, eu falei 
para a Teresa, que ela estava num cipoal, ela estava começando essa empresa num 
cipoal, e ela estava desbastando e um caminho que ela conseguiu foi dar conta da 
ouvidoria. Pelos menos a ouvidoria ela já tinha passado. E eu também quando assumi 
a ouvidoria, também tive um cipoal. Por exemplo, eu tive que descobrir quais eram os 
setores de atendimento ao público que já existiam na empresa e que de uma maneira 
ou de outra, tinham, deveriam passar a ter uma relação com a ouvidoria. Então só 

16



para os senhores terem idéia, nós temos uma central de atendimento ao ouvinte de 
rádio  no  Rio,  uma  central  de  atendimento  de  rádio  em  Brasília  e  um  núcleo  de 
atendimento ao público da TV Brasil, que era da TVE, no Rio de Janeiro. Então nós 
passamos a nos relacionar com esses setores, além do atendimento aqui em Brasília, 
do Fala Cidadão, se não me engano o nome, nós tivemos que nos relacionar para 
definir competências, o que é ouvidoria e o que é atendimento ao cidadão, quer dizer, 
o cidadão que pede a música ou que quer saber o endereço do médico que fala no 
programa, é um tipo de atendimento, Mas essas demandas, elas vem sem nenhum 
tipo separação para esses setores de atendimento. Então nós passamos a trabalhar 
com  esses  setores  da  empresa,  definindo  competências,  o  que  é  atendimento,  e 
passamos a trabalhar, estamos trabalhando agora já bastante integrados com esses 
setores. Feito isso, nós retomamos já a coluna do ouvidor semanal, ela está presente, 
ela é publicada semanalmente no site da Agência Brasil. Á partir das demandas dos 
leitores, o ouvidor elabora uma coluna semanal que é publicada na Agência, claro que 
dialogando com a divisão de jornalismo e a chefia da Agência. Nós criamos, já está no 
ara há um mês, semanalmente, não é um trabalho fácil, aparentemente parece mas 
não é um trabalho fácil, que é o programa semanal de rádio. Chama rádio em debate. 
É o Fernando que faz, ele é um programa único e comum às 8 emissoras de rádio da 
EBC. São 10 minutos comuns, em que o rádio é discutido ou é trabalhado de alguma 
forma a  história  do rádio,  os  problemas  do rádio,  isso  é  geral.  Depois  para  cada 
emissora dessas 8, cinco minutos são dedicados aquela emissora e às demandas que 
os  ouvintes  daquela  emissora  manifestaram  ao  longo  da  semana.  É  ouvido, 
geralmente a gente ouve um dos ouvintes que se manifestou, ele fala, nós colocamos 
no ar e o responsável  pela demanda, pelo setor  que foi  demandado, responde ao 
ouvinte. Não é um trabalho fácil. É semanalmente, então nós fazemos um programa 
de 10 minutos para as 8 rádios e oito programas, 7 programas porque a MEC AM e 
FM  é  um  só,  seis  programas  de  cinco  minutos  específicos  para  cada  uma  das 
emissoras de rádio e ainda não conseguimos, mas vamos colocar no ar, o programa 
de televisão. Já temos, já estamos montando a equipe, e nós esperamos talvez ainda 
neste semestre colocar no ar os 15 minutos do programa de televisão. Para concluir, 
nós elaboramos uma síntese disso que estou falando aqui, que foi nossa atividade em 
2008 e encaminhamos à pedido da auditoria da EBC, a divisão de administração e 
finanças para que fosse incorporado ao relatório da empresa de 2008. Portanto no 
relatório da empresa de 2008, estará lá a síntese do trabalho da ouvidoria no ano que 
passou. E para concluir, eu quero dizer que além do que foi mencionado pela Teresa 
na abertura dos trabalhos de hoje, a nossa responsabilidade de entregar aos senhores 
um relatório bimestral,  o que será feito à partir da próxima reunião, antecedendo a 
próxima reunião, com certeza os senhores receberão o nosso relatório bimestral. E, 
além disso, nas normas há uma outra relação que eu acho bastante importante entre a 
ouvidoria e o Conselho, que é o estímulo, está aqui na norma, que é o estímulo à 
criação  de  comitês  de  usuários.  Eu  gostaria  de  propor,  Ministros,  talvez  já  na 
audiência pública, possa se originar talvez um comitê de usuários, atendendo aqui a 
norma e que é um trabalho que deve ser elaborado pela ouvidoria sob a orientação do 
Conselho. Era isso, obrigado.

Muito obrigado senhor ouvidor.  Algumas considerações a mais? Eu gostaria só de 
relembrar alguns pontos, antes de passar para o relato da presidente sobre o trabalho 
da EBC, agora em 2009, plano, que é o acompanhamento das reuniões do Conselho 
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Curador. Eu não vim à última reunião no ano passado, mas eu me lembro de algumas 
questões que ficaram em aberto na quinta reunião se eu não me engano, quarta ou 
quinta  que  era  a  questão da  comissão de ética,  ou o  manual,  a  formalização  do 
manual, posso me lembrar de algumas coisas, a questão da programação, nós iríamos 
reunir  em alguns  grupos  para  discutir  temáticas  também,  não  sei,  talvez  a  gente 
pudesse conversar um pouco mais sobre o acompanhamento das decisões, ou das 
sugestões desse Conselho para que a gente pudesse acompanhar. Bom, eu não sou 
o presidente, estou aqui no momento com essa responsabilidade, mas acho que de 
fato, me parece que está havendo uma falta desse acompanhamento, que a gente 
retome as questões que ainda não foram fechadas. Conselheiro Cavalcanti...

(ininteligível – áudio muito baixo – falando fora do microfone)...nós estamos discutindo 
a abrangência desse (ininteligível) e o texto inicial já estava pronto inclusive, o texto 
inicial estava pronto, mas nós estamos com um pouco mais de ambição que fazer um 
texto do... já há, Ana Luiza, um conjunto grande de textos. A idéia é fundir alguns que 
existem, código de ética, código de procedimentos, então tivemos uma visão pouco 
mais ambiciosa e estamos continuando trabalhando no texto. Tivemos uma reunião 
hoje inclusive para trabalhar,  um texto inicial  dele,  mas estará pronto no momento 
adequado, é isso.

Obrigado  Conselheiro.  Alguém  quer  se  manifestar?  Como  ficou  a  questão  da 
programação, Teresa, a participação do Conselho na discussão da programação?

Conselheira, o que ficou falado na reunião, é na última reunião, nós apresentamos um 
balanço dos trabalhos em 2008, recorda-se? Acho que, ah, você não estava. Então 
nós  apresentamos  um  balanço  de  trabalhos  da  EBC  e  em  particular  dos  canais 
públicos. Nós entendemos assim, que o Conselho, pelo que está na lei, ele controla a 
programação dos canais  públicos,  embora agente  traga aqui  também informações 
sobre a gestão empresarial, finanças, coisas assim, mas o que interessa ao Conselho 
no espírito da lei, é a programação e ficamos de apresentar na próxima reunião, um 
plano de trabalho, ou as diretrizes de um plano de trabalho, Nós trouxemos aqui hoje 
assim,  o esboço do plano de trabalho que ainda será detalhado com metas,  com 
edificações e tal, para apresentar. O que o Conselho chegou a discutir e aí, quer dizer, 
não  me  cabe,  nós  da  Diretoria  Executiva  como fiscalizados,  não  somos  nós  que 
devemos propor isso, , o Conselho chegou a discutir a criação de grupos temáticos de 
acompanhamento da programação, infantil, jornalismo, etc. Isso não evoluiu. Isso foi 
discutido na reunião do Rio de Janeiro, agora eu acho que cabe aos Conselheiros 
retomar essa discussão,  e nós da Diretoria Executiva,  achamos se estamos assim 
abertos à qualquer forma de acompanhamento, que se criem os grupos temáticos ou 
outro  mecanismo  que  venha  a  propor  o  Conselho,  mas  aí  eu  acho  que  essas 
iniciativas  não  podem  partir  de  nós,  da  Diretoria  Executiva.  Então,  pergunto  à 
conselheira presidente de passamos a falar do plano de trabalho, ou vamos, ou se eu 
respondi bem à sua pergunta sobre acompanhamento da programação?

Obrigado Teresa. Exatamente esses grupos temáticos que nós estamos falando desde 
o início do Conselho, que nós não formulamos, e não, na verdade fizemos o dever de 
casa. Então a minha sugestão é que passemos a ouvi-la,  mas que deixassem em 
aberto, talvez para o que ocorrer,  que é o ultimo item de pauta, para que a gente 
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possa , nós Conselheiros nos manifestarmos com relação a efetiva formação desses 
grupos temáticos,  se é viável,  de que forma nós trabalharíamos,  de como seria o 
acompanhamento. Eu acho que são coisas que a gente pensou muito no início, depois 
esqueceu. Então, eu gostaria então Teresa, de passar a palavra para você, para que 
você apresente o plano, os trabalhos de 2009.

Certo. Os Conselheiros acabaram de receber uma pasta que tem dois documentos. 
Uma  é  a  proposta  preliminar  de  planos  de  trabalho  para  2009  e  a  outra  é  um 
documento sobre audiências, um tema que permeia aqui o plano de trabalho e que é 
uma  discussão  que  o  próprio  Conselho  já  levantou  em  outros  momentos.  Antes 
também, quero fazer distribuir para os Conselheiros, um vídeo institucional de um ano 
da TB Brasil, que ele também é um balanço áudio-visual das atividades da TV Brasil 
em particular. Pede às meninas para distribuir. A gente o exibiu na inauguração do 
canal de São Paulo. Ele também é um balanço de um ano de atividades. É um roteiro, 
até sou roteirista dele, é um roteiro aonde a gente vai da nossa inauguração até a 
inauguração do canal de São Paulo. Para quem não esteve na última reunião, vou 
fazer uma síntese em duas palavras, como nós sintetizamos os nossos trabalhos do 
ano passado. Nós historiamos aqui todas as dificuldades do início, (ininteligível) de lei, 
incorporação da Rádiobrás, etc., chegando ao fim, como que nós consideramos assim, 
nós consideramos vitorioso ter conseguido construir uma programação, ter conseguido 
construir a unificação da programação dos canais que a EBC herdou, ter avançado na 
estruturação da empresa EBC, ter conseguido dar início à construção da rede pública, 
a implantação dos telejornais e do trabalho jornalístico que é um dos, da ligas dessa 
rede pública que o telejornal é o que mais, é o programa que mais unifica a rede 
pública. Em suma, nós fizemos um balanço que os Conselheiros devem ter. Esse aqui 
hoje,  eu  comecei  a  colocá-lo  em power  point,  não  teve  tempo,  peço  perdão  aos 
Conselheiros, vai ficar no papel mesmo porque eu acabei como aqui, tudo isso aqui 
são atividades já aprovadas, passadas pela Diretoria Executiva, mas não sintetizamos. 
Eu acabei fazendo uma síntese esta madrugada para que a gente possa apresentar 
ao Conselho, conforme prevê a lei 11652, um plano de trabalho mais detalhado. Esse 
aqui são, digamos, grande enunciados que ainda não estão, nem quantificados e nem 
detalhados na sua execução, mas é o rumo que nós vamos seguir esse ano. Então, eu 
dividi entre a TV pública, que são discussões que a Diretoria Executiva vem tendo, são 
linhas  de  ação  que  ela  já  aprovou,  a  TV  Pública,  as  outras  mídias,  as  ações 
internacionais e o desenvolvimento empresarial. Sim, e terminamos aquele balanço do 
ano passado, dizendo que terminávamos o ano concluindo que a EBC precisava fazer 
uma  reforma  organizacional  e  até  tivemos  aqui  um  apoio  importante,  porque  ele 
compreendeu exatamente do que estávamos falando, do conselheiro do Rio Grande 
do Sul, por favor, do Conselheiro Martins, e que ele é um empresário, e ele entendeu 
do que estávamos falando, de uma empresa que estava com uma estrutura defasada, 
inadequada  às  suas  atividades.  Os  que  estavam  presentes  se  recordam,  nós 
concluímos então, dizendo que ao fim daquele ano, daquele primeiro ano, fizemos o 
que foi possível na gestão dos canais, mas tínhamos concluído que era preciso ajustar 
a estrutura da EBC nas necessidades e ao cumprimento das suas finalidades. Nesse 
sentido,  nós  dizemos  aos  Conselheiros,  olha,  essa  reforma  consiste  em  mudar 
algumas atribuições internas, em criar, por exemplo, a Diretoria Geral precisava ser 
melhor definida, o que ela faz, e falamos da criação de um organismo chamado de 
Secretaria Executiva que fosse um organismo de gestão empresarial  em que você 
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tenha a Presidência, portanto apoiada na área operacional pelo Diretor Geral, que toca 
efetivamente  os  canais.  Aliás,  exatamente  por  questões  operacionais,  ele  Paulo 
Rufino, que esteve na última reunião aqui,  não pode estar hoje. Ele é o diretor de 
conteúdo está às voltas com os problemas de programação no Rio de Janeiro. Então, 
falamos desse fortalecimento da gestão com duas estruturas, Uma Diretoria Geral que 
trata,  coordena  as  operações,  tudo  aquilo  que  é  operacional  e  uma  Secretaria 
Executiva que apóia a Presidência na gestão da empresa, no seu desenvolvimento, na 
criação  dos  instrumentos,  dos  meios  para  que,  aqueles  que  estão  na  atividade 
finalística possam executar o seu trabalho. E é nesse sentido que a gente apresenta 
hoje o doutor Ricardo Colar, que convidamos para assumir essa Secretaria Executiva, 
está  exatamente  nesse  momento  começando  o  trabalho  de  implantação  desse 
organismo que nós acreditamos, será muito importante. O doutor Ricardo Colar é um 
executivo com muita experiência na administração pública, já ocupou vários cargos 
públicos,  inclusive  uma  Secretaria  de  Fazenda,  uma Secretaria  de  Saúde  no  Rio 
Grande do Sul, tem enorme experiência na gestão, estamos todos certos de que ele 
vai  nos  ajudar  muito,  e  eu  considero  isso  um  marco  para  que  a  gente  possa 
desenvolver esse plano de trabalho que agora eu apresentar, mas antes queria que 
ele falasse algumas palavras aos Conselheiros.  

Então, quero dizer da minha alegria, satisfação de estar acompanhando essa reunião 
do Conselho Curador e rapidamente dizer da necessidade de desenvolvermos a EBC 
de uma forma mais adequada para cumprir a missão que a empresa se propõe de 
elevação da qualidade da programação, dos conteúdos para a população brasileira. 
Importante frisar  só,  rapidamente,  que a empresa atualmente,  ela está com a sua 
estrutura administrativa completamente desgastada,  do ponto de vista operacional. 
Poucas alterações nós conseguimos produzir  nesse período,  do que herdamos da 
Rádiobrás.  Então,  a Rádiobrás não dá conta de,  a estrutura da Rádiobrás não dá 
conta de atender a toda a estrutura que a empresa tem que oferecer hoje, a todas as 
diretorias que tem. Então o nosso papel e dotar de meios administrativos, econômicos, 
financeiros, operacionais, à empresa para que ela possa desenvolver programação, 
conteúdo,  enfim,  toda  parte  operacional.  Então  esse  é  o  nosso  papel,  e 
progressivamente vamos detalhando isso aos senhores durante as próximas reuniões.

Ok, obrigada Colar. Então, esse, como eu disse, é um plano preliminar de trabalho que 
nós esperamos apresentar de forma mais desenvolvida, e ele tem três focos então, a 
TV pública, as outras mídias e a empresa. Na TV pública, a nossa principal meta aqui 
esse ano, é naturalmente elevar, a gente chama choque de qualidade na programação 
da TV Brasil, com a produção ou a contratação da produção independente, de maior 
número de horas e a elevação da qualidade dessas horas de programação, quer dizer, 
cada vez mais próximas da finalidade, mais coerentes com o que seja uma televisão 
pública.  Como  faremos  isso?  Estamos  exatamente  neste  momento  fazendo  um 
planejamento de renovação da programação.  Já temos alguns,  é claro que alguns 
programas novos estão sendo trocados pelo diretor de Jornalismo que aqui está, pelo 
diretor de Conteúdos, sob a coordenação do diretor geral, ou em convênio com a rede, 
com as televisões associadas, sob a coordenação do superintendente de rede, diretor 
de serviços que aqui está, o Garcez, mas nós vamos detalhar isso. Mas essa é a meta 
número 1 da TV Brasil esse ano da EBC em relação à TV Brasil. Nós queremos com 
isso qualificar a programação mas nós não partilhamos é claro daquela, aliás, somos 
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muito confundidos nisso.  Ah,  vocês são aquela  TV pública  que fala que não quer 
audiência! Não. Nós queremos audiência. Queremos que o serviço que a EBC presta, 
a TV pública e seus outros canais públicos cheguem ao maior número de pessoa, 
agora,  sem fazer  concessões  no que deve ser  a  qualidade.  Nunca  vamos buscar 
audiência à custo, sacrificando a natureza especial  da programação da TV publica, 
que deve ser de natureza informativa, cultural, científica, educativa no sentido mais 
largo,  etc.  Então,  para  isso,  nós  temos  com  a  mídia,  por  exemplo,  um  embate 
permanente sobre a afirmação de que a TV Brasil tem audiência traço. Até abordei 
essa questão num artigo que escrevi em dezembro na Folha de São Paulo, todos nós 
rebatemos isso permanentemente. Nós não temos audiência traço. Nós temos sim. 
Como  todas  as  TVs  públicas  do  Brasil,  todas  as  do  campo  público,  nós  temos 
problemas de audiência.  Agora nossa qualificação  da programação é casada com 
essa,  queremos  disputar  a  audiência  e  ampliar  o  número  de  telespectadores,  de 
ouvintes e de leitores da agência Brasil. Nesse plano de qualificação, de disputar mais 
audiência, o que nós temos hoje uma consolidação da nossa faixa infantil. A nossa 
faixa infantil é a de maior audiência sempre, na TV Brasil. Aí, a gente disponibilizou 
aqui, os relatórios de Ibope, de audiência das últimas quatro semanas e fizemos até 
uma observação que por contrato, esses são números de consumo interno, mas o 
Conselho deve ter acesso a eles e aqui tem quatro semanas de pesquisas, onde se 
pode ver que, o infantil, fazer infantil de qualidade é uma vocação das TVs públicas no 
mundo. Aqui a TV Cultura de São Paulo foi a pioneira nesse desbravamento desses 
caminhos, seguida pela TVE do Rio de Janeiro e a TV Brasil herda esse compromisso. 
Então tem investimentos novos sendo feitos aqui para consolidar este prestígio da TV 
pública na área infantil. São duas, nós temos algumas séries, duas séries grandes em 
produção, caras, que são as séries, o Menino Maluquinho e Turma do Pererê e muitos 
outros conteúdos em desenvolvimento. Naturalmente, fortalecimento e ampliação dos 
programas de reflexão e jornalismo, nós estamos falando de, estamos falando aqui de 
toda uma faixa que, além dos telejornais a diretoria de jornalismo produz programas 
para reflexão, programas de índole jornalística, de natureza jornalística, como já temos 
hoje alguns como o 3 a 1, o de lá pra cá que é um programa de história, a grande 
reportagem da semana, que é na quinta feira. O de amanhã está excelente, que é 
sobre  portadores  de  necessidades  especiais,  trabalho  aí  da  diretoria  da  Helena 
Chagas e é claro que, hoje essa faixa, a parte da programação da TV Brasil destinada 
a este tipo de programa, ainda é curta, então precisamos ampliar e fortalecer isso. 
Mas  está  nos  planos,  a  diretoria  já  está  trabalhando  em novos  conteúdos  nessa 
direção . Renovação da programação não jornalística, que também é um enunciado 
meio vago, ou seja, de tudo aquilo que está fora da diretoria de jornalismo, e a outra 
diretoria  que  produz  a  diretoria  que  produz  a  editoria  dos  conteúdos,  ali  tem dos 
documentários  aos  programas  tipo  Leda  Nagle,  aos  programas  musicais,  são  os 
programas de natureza cultural. Tudo aquilo que é não jornalismo, está nessa outra 
faixa.  Tem um grande  esforço  de  renovação  de  programas,  porque  muitos  deles, 
exatamente os que puxam a audiência para baixo, a média da audiência para baixo, 
são programas que nós herdamos e ainda não tivemos condições, ou de tempo, ou 
materiais  de  produzir  ou  contratar  conteúdos  alternativos  para  ficar  naquele  lugar 
daqueles programas. Então eles tem muito, há muito necessidade ainda de renovar a 
grade que a gente produziu à partir da fusão das televisões. Consolidação da rede 
pública com a produção de alguns programas pelas emissoras associadas. Aqui nós 
estamos dizendo que nós não desejamos,  e sempre dizemos isso,  apenas que as 
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televisões  educativas  estaduais  ou  universitárias,  reproduzam nossa  programação. 
Que nós queremos ter com elas, uma via de mão dupla, de reciprocidade, onde alguns 
conteúdos sejam produzidos lá no estado. Achamos que ninguém fará um programa 
sobre a Amazônia melhor do que uma das televisões do Pará, ou do Amazonas, ou do 
Acre com o olhar local que eles têm. Que um programa sobre vida rural será melhor  
feito por uma TV do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Sobre cultura nordestina 
idem. Então nós achamos, nós temos, está em curso um plano que é tocado pelo José 
Roberto Garcez, diretoria é a Superintendência de Rede, que é desenvolver uma série 
de conteúdos totalizando, quantas horas Garcez, desculpe... quatro horas diárias com 
conteúdos vindos lá das televisões. Também a gente espera apresentar isso de forma 
detalhada. Agora eu tenho que dar esse trabalho para cada diretoria desenvolver a 
sua parte,  a gente montar um bom plano de trabalho,  apresentar ao Conselho na 
próxima reunião. Qualificação dos programas herdados da TVE, ou seja, aquilo que eu 
falava, muitos programas a gente herdou e alguns precisam ser substituídos, muitos 
precisam ser melhorados. Estamos aqui com um plano de investir bastante e, alguns 
programas  que  vieram  da  TV  Educativa  do  Rio  de  Janeiro  e  que  podem  ser 
melhorados. Alguns precisam ser trocados. Reforma visual dos programas, cenário, 
iluminação, narrativas, é um esforço muito grande. Estamos lá, o diretor geral está 
cuidando pessoalmente disso, fala-se muito na qualidade da imagem, não só do sinal, 
mas do que é produzido, estamos nisso com um investimento grande nessa área, e 
um esforço de divulgação da programação.  Nós ouvimos um especialista  que nos 
mostrou também o quanto somos mal conhecidos. Temos carência de instrumentos de 
divulgação, não que a gente não queira divulgar a programação. Bom, ainda na TV 
Brasil,  está em curso o plano de qualificação tecnológica  com o investimento que 
fizemos aí no ano passado, e que alguma coisa ficou para este ano ser feita de cerca 
de 110 milhões. Delcimar, está certo o número aqui?

Cento e vinte e dois e oitocentos.

. Então essa foi uma das nossas grandes vitórias do ano passado, conseguir dar início 
a esse plano de reequipamento,  ele não acaba agora,  vamos ter  que gastar mais 
ainda nisso. Bom, uma quarta linha de ação para a TV Brasil, é a expansão da difusão 
e do alcance do seu sinal, que como os Conselheiros sabem, nós temos apenas 4 
canaizinhos. Eu diria três e meio, porque o de São Paulo é danado. O de São Paulo, 
nós temos um canal digital e lá em São Paulo o número de pessoas que vêem digital 
ainda é muito pequeno e vamos instalar um analógico na faixa UHF, onde a audiência 
é irrisória,  porque é ali  no 62. Nós continuamos querendo encontrar uma forma de 
obter  um canal  melhor.  O Ministro  Franklin  tem essa preocupação  de  nos  ajudar 
encontrar  um canal  melhor  em São  Paulo,  mas  esse  é  um problema  difícil,  mas 
precisamos de um canal em São Paulo. Então nós temos é três e meio, Rio, Brasília, 
Maranhão e São Paulo. Então para ampliar o alcance do sinal da TV Brasil, nós temos 
essas seguintes metas para 2009: consolidação da rede pública. A nossa associação 
com as televisões educativas estaduais e universitárias e outras do campo público que 
possam, com as quais possamos fazer acordo de compartilhar programação. Mas não 
são televisões nossas, serão parceiras, e parcerias, algumas serão mais intensas e 
outras menos. Instalação dos canais digitais de Brasília e do Rio de janeiro, isso nós 
vamos fazer nesse primeiro semestre. Instalação de oito canais de retransmissão e 
sistema analógico em grandes cidades no interior do Brasil. O que é isso? São canais 
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de  retransmissão,  onde  a  gente  gasta  muito  pouco,  porque  se  coloca  só  um 
transmissor e, regiões onde a rede pública não chega, nós não chegamos, então a 
gente só existe lá através de assinatura e na última reunião de diretoria, entre 14, nós 
requisitamos 40 canais ao Ministério, obtivemos 14 e dos 14 aprovamos a instalação, 
um primeiro passo,  a instalação dessas cidades aqui.  Escolhemos tomamos como 
critério, população, maior número de pessoas alcançadas. Até julho, temos a meta de 
obter 100% de presença da Tb Brasil no line up das operadoras de TV por assinatura, 
um trabalho aqui da Superintendência de Rede, que nós temos tido, temos trabalhado 
muito  nisso  e  temos  conseguido  avançar  bastante  nessa  presença,  porque  as 
operadoras são obrigadas pela lei,  mas se a gente não for lá pedir, como tudo no 
Brasil, olha a lei manda que você carregue a TV Brasil, então nós fazemos essa, eu e 
o Garcez principalmente, uma outra gerência que nos apóia, a gente faz isso o tempo 
inteiro, para fazer com que as operadoras nos carreguem, a TV Brasil, e agora o NBR 
que é  um canal,  o  canal  que nós liberamos para o governo,  que também a lei  o 
beneficia do mesmo modo. E por fim, nós vamos requisitar e planejar a instalação dos 
canais digitais de Porto Alegre e Belo Horizonte. São lugares que a TV Brasil  não 
chega de modo algum, por problemas que não tem parceria de rede. Belo Horizonte, 
temos um só programa na Rede Minas. Então, essas são as ações para aumentar a 
nossa presença no país. Temos um plano de recuperação de acervos. A EBC tem 
acervos  importantíssimos,  áudios  visuais,  auditivos,  de  áudio  e  vídeo,  então,  e 
documentos também, fotografias, negativos. Temos um plano iniciado com apoio da 
Petrobrás  no  Rio,  e  estamos  desenvolvendo  ações  para  conseguirmos  ter,  e  o 
Secretário  Executivo  tem particular  apreço por  esse  programa de  recuperação  de 
acervo,  sem dúvida  a  gente  vai  acelerar.  Mecanismos  para  acelerar  o  fomento  e 
aquisição de conteúdos... Ah sim, verdade. Contando ali com o Ministério da Cultura 
para a gente, tem lá toda uma parceria com os museus. Mecanismos para acelerar o 
fomento e  a  aquisição  de conteúdos  da produção  independente.  Sabem, desde o 
início,  desde que o fórum da TV pública  era feito  no Ministério  da Cultura,  sob a 
liderança  inicial  do  Ministro  Gil,  Ministro  Juca  também  já  participava,  há  um 
compromisso de que a TV Brasil  tenha a sua programação construída não só com 
programas próprios, não vai virar uma TV comercial, estatal, mas que ela tenha uma 
articulação com esses que produzem, nas sociedades produtoras independentes que 
estão  fora  das  estruturas  comerciais  de  produção.  Para  isso  nós  queremos 
implementar aqui o programa especial de fomento, que ainda não conseguimos, por 
razões jurídicas, o Imagens do Brasil, é um programa em parceria com a Ancine, aqui, 
Ministério da Cultura, e estamos buscando aqui o aval dos órgãos de controle interno 
e externo para legalizar uma forma de seleção de conteúdos através de apresentação 
de projetos pilotos ou fitas demonstração, popularmente conhecido como (ininteligível) 
na área áudio-visual, mas isso nos daria muita agilidade. Queremos aqui contratar um 
programa sobre água mineral, as produtoras vêem, apresentam, tem uma banca, a 
gente  chama  o  representante  do  Conselho  Curador  para  participar  e  com  muita 
rapidez se seleciona o seu conteúdo. Então a gente evita aquela delonga da lei de 
licitações. Helena aqui na diretoria de jornalismo, acaba de ter o resultado de uma 
licitação sobre um programa importante, o Revista África,  um programa que fomos 
fazer  na  África,  mostrar  mais  a  África  para  os  brasileiros,  mas o  tempo foi  muito 
grande por razões dos interstícios que a lei prevê.  Helena, quanto tempo no total, 
gastamos para licitar África, revista?
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O edital foi lançado em setembro do ano passado.

Então, o edital lançado em setembro do ano passado, a gente veio ter resultado agora. 
Então, outubro, novembro, dezembro, então é difícil, por isso esse esforço aqui. Ainda 
á área de fomento, nós temos uma série de parcerias, com o Ministério da Cultura...

Presidente,  só uma informação para não dar uma impressão de que os processos 
licitatórios tenham essa média de tempo...

Ah, ele sempre acha que é para ele...

Não, até porque não sou eu. A comissão é presidida pela própria área de jornalismo. 
Isso foi uma técnica, uma licitação de técnica e preço. Foi a Jaqueline, presidente da 
comissão, da jornalista. Isto é técnica e preço. É a licitação mais complicada na área 
pública. Ela é muito demorada mesmo, ela tem um prazo mais que o dobro, mais que 
o triplo de uma licitação comum. Tem uma vantagem, o resultado é extraordinário, 
neste caso foi extraordinário.

Delcimar, a gente está falando do regulamento do estado brasileiro, até porque não é 
a  Diretoria  Administrativa.  Em outro  momento,  às  vezes a gente  fala  assim,  pode 
parecer, ah, é a Diretoria, não foi a minha Diretoria quem atrasou a licitação, gente, é 
isso que ele está dizendo e nem eu disse, e eu estou dizendo aqui da importância. 
São os interstícios, recorre, prazo para recurso, eu mencionei os interstícios legais.

Franklin Martins

O que está querendo se dizer é o seguinte, por mais legal que seja, sete meses para 
você  colocar  um programa no  ar,  é  o  seguinte,  evidente  que  esse formato  é  um 
formato  que  tem  problemas  para  dar  agilidade  para  a  televisão,  essa  foi  uma 
conseqüência administrativa. Não é culpa de ninguém.

Quando escolher técnica e preço, tem que ter em mente que não é para amanhã.

Franklin Martins

Mas evidente, evidente, é isso. Esse formato, ele demanda muito tempo, por isso é 
que está se querendo ver o formato pitting, por exemplo, um formato mais rápido. 

Teresa Cruvinel

É, a gente está falando disso, nós estamos com uma ação junto à casa Civil e ao TCU. 
O Ministro Franklin acompanha com a gente para convencer esses organismos que 
nos controlam: olha isso aqui é legal, tem base na lei 8.666, só que será feito de outra 
forma, é um concurso, em vez de trazer um programa pronto, o sujeito vai trazer só o 
piloto, porque o concurso é assim, concurso de garrafas, tem de trazer as garrafas 
prontas e acabadas, Você não pode pedir que alguém traga um produto áudio-visual 

24



pronto. Bom, resumidamente temos aqui uma serie de ações também com o Ministério 
da Cultura nessa área de fomento, a produção áudio-visual, tem o programa Fique TV, 
tem o Doc TV, que estamos desenvolvendo junto e agora o Anima TV, são programas 
que a EBC entra com uma parcela de recursos, o Ministério da Cultura entra com 
outros e isso resulta em conteúdos que são exibidos pelas TVs públicas. Você pediu 
conselheiro...

Eu  gostaria  de  saber  como é  que  é  a  diferença  do  Ministério  da  Cultura  nesses 
assuntos de licitação, e imagino que (ininteligível – áudio baixo).

Para cada, o Ministério é muito amplo. Eu morro de inveja do Ministério do transporte, 
que é planejar, construir e manter estrada, então a diversidade de formato que nós 
temos que trabalhar, depende se é biblioteca, se é áudio-visual, se é museu, se é...

(ininteligível – áudio baixo)

EU  tenho  a  impressão  que  a  gente  não  é  uma  base  muito  própria,  porque  eles 
trabalham  com  uma  programação,  e  a  gente  trabalha  em  geral  em  estímulo  à 
produção,  então  é  outro  perfil  de,  a  gente  trabalha  muito  com  edital,  temos 
observatório de edital,  estamos aprimorando os editais para atingir  resultados cada 
vez mais satisfatórios, não só nessa coisa de agilidade, mas na complexidade que um 
edital  deve  guardar  para  de  fato  contribuir  para  a  produção,  mas  eles  tem  uma 
dinâmica  diferente.  É  todo  dia  botar  no  ar,  tem  tempo,  tem...  então  eu  tenho  a 
impressão que a legislação brasileira é muito ruim. Não impede que roubem, mas 
atrapalha  muito  quem  quer  trabalhar,  eu  diria  isso  em  resumo.  O  TCU  não 
compreende, os órgãos de fiscalização também não, e as instâncias que nos ajudam 
tecnicamente, todas tem medo, então preferem o mais seguro. O mais seguro é o que 
mais burocratiza, então é mais ou menos este o drama e ninguém resolve desfazer 
esse nó. É mais ou menos isso.

Pois é Ministro, depois que eu entrei para a EBC, comecei a entender. Eu falo sempre, 
brinco lá na casa que é pagam os inocentes pelos pecadores. Pagam os inocentes 
pelos pecadores, quer dizer, enfiaram tranca nas chaves todas, por causa dos que 
roubam, e os que não roubam tem dificuldade de fazer, é difícil. Pois é, mas não tem 
chave mestra, é difícil. O MINC Conselheira, o MINC não compra, mas nós temos que 
comprar,  comprar,  o MINC fomenta,  o MINC estimula.  Eu para não estender, falo, 
neste outro capítulo aqui,  as outras mídias, a gente fala de rádio, é um ano que a 
gente  tem  que  avançar  mais  com  o  rádio,  falo  de  inter-mídias,  de  convergência 
tecnológica, entre TV, rádio, web, agência de notícia, tudo isso é um trabalho que a 
gente  vai  fazer  com muito investimento  em tecnologia  de informação,  porque não 
temos a menor  condição hoje  de ter  nem um site  que presta,  isso é o Secretário 
Executivo que está, é uma missão que a gente deu para ele, implantar uma política de 
TI que nos permita fazer isso, a convergência de mídias. Nós temos dois projetos na 
área  internacional.  Estamos  reconversando  com  os  três  poderes  sobre  o  Canal 
Integracion, que é um canal voltado para a América Latina, vocês sabem e estamos 
também com uma ação lá em Angola, para a gente entrar numa TV a cabo, com a TV 
Brasil. Temos uma série de ações internacionais como encontro de mídias públicas da 
América Latina que vamos fazer no segundo semestre, vários acordos de cooperação 
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na área de jornalismo, na área de conteúdo, em áreas diversas. A Helena está ali 
fechando com a França,  com a TV SANC acordos de cooperação  diversas e  um 
programa com a  CPLP que  a  gente  quer,  estamos  apoiando,  trabalhando  para  a 
criação da TVCLP só dos países só da língua portuguesa, em web. Aqui, embora esse 
Conselho não tenha ascendência  sobre a administração,  a gente fala rapidamente 
sobre  a  nossa  reforma  organizacional,  nossa  necessidade  de  investimento  em 
tecnologia.  Os  investimentos  em  pessoal,  nós  estamos  implantando  um  plano  de 
cargos  e  salários,  temos  de  fazer  um plano  de  qualificação  e  fazer  um concurso 
público  ainda  o  mais  urgente  possível.  Temos  algumas  metas  financeiras,  que  é 
cobrar aquele dinheiro do FISTEL que a lei nos deu e a gente não viu a cor dele. A 
Diretoria de Serviços aqui do Garcez andar em busca de novos negócios para a gente 
ter mais receitas próprias, além das orçamentárias, e conseguirmos também este ano, 
ali com a Diretoria de Administração e Finanças do Delcimar, o nível tão satisfatório de 
execução  orçamentária  como  o  que  tivemos  no  ano  passado,  onde  conseguimos 
gastar quase todo o orçamento de investimento, praticamente todinho. Eu já falei da 
Secretaria  Executiva  e  temos  muitos,  muitos,  muitos  problemas  de  logística  e  de 
instalações,  ao ponto  de  não  ter  onde  guardar  os  equipamentos  que vão chegar. 
Então, neste momento a gente está procurando um lugar para morar, um prédio para 
mudar, porque a gente não se cabe dentro daquele prédio, temos obras na sede velha 
do Rio de Janeiro, temos que fazer obras na sede do Maranhão que está cheia de 
infiltração, chuva, telhado, essas coisas todas. Estive pessoalmente lá olhando. São 
coisas  administrativas,  mas  que  elas  tenham  relação  com  o  resultado  final  que 
interessa a este Conselho, muito Obrigado. Se a diretoria quiser, eu pedi essa noite 
alguns  subsídios,  mas  acho  que  o  tempo  foi  corrido  para  todos.  Quem  quiser 
acrescentar alguma coisa, eu faço a diretoria.

Só para registrar que a gente só não gastou todo o dinheiro de investimento, porque 
não deu para comprar três cadeiras no ultimo dia do ano. A gente devolveu R$365,00. 

Excelente execução, muito boa. Bom, antes de passar a palavra para os Conselheiros, 
eu  gostaria  de  avisar  que  o  nosso  Ministro  Fernando  Haddad teve que  sair  para 
atender ao presidente de São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro e deixou aqui essa 
informação para nós. Nós temos também a necessidade, a própria TV Brasil tem a 
necessidade de ter imagem do Conselho Curador e está aí e eu peço a permissão de 
vocês, já chegou a hora? Para que, eles sem áudio, eles possam tomar a imagem de 
nossa reunião. 

Franklin Martins

EU entendi aqui que é uma informação geral sobre a administração, metas, plano de 
trabalho. Se houver interesse, todo mundo ficar discutindo especificamente, tudo bem, 
se não houver, eu gostaria de voltar ao tema que você tinha levantado que é o negócio 
do acompanhamento da programação.

Nós temos um item doe regimento que diz que esse Conselho tem que deliberar sobre 
o  plano  anual,  mas  como  o  plano  é  preliminar,  talvez  nós  possamos  discutir 
rapidamente,  discuti-lo  rapidamente  e  deixamos  para  a  próxima  reunião,  talvez  já 
tenhamos, daqui a um mês ou...
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A gente pretende encaminhar antes da reunião (ininteligível)...

Talvez, uma ou duas considerações e nós passamos a discutir completamente o plano 
na próxima reunião.

A questão indígena, ela tem uma programação específica ou está sendo pensada? É 
alguma programação específica por alguém, por algum produtor, ou ela está incluída 
aqui? Se a gente pensar na diversidade, como que a gente estaria pensando essa 
questão indígena?

Teresa Cruvinel

A questão indígena? A questão indígena, olha, a questão indígena, nós criamos hoje 
na programação, é a única televisão, a TV Brasil que tem um lugar. Eu não gosto do 
nome, nós já falos com nosso Diretor de Conteúdo que não está aqui, que se chama A 
Oriente  do Oriente.  A  Oriente  do Oriente  quer  dizer,  lá  naquele  oriente,  mas não 
expressa bem o que é, mas a importância deste lugar é indiscutível, é um lugar, uma 
janela na programação, que exibe toda semana, um documentário indígena, sobres 
questões indígenas. 

A oriente do oriente é no meio do mar...

Mas se ele gosta, a gente uma hora vai ter de discutir isso.

Para quem está no Brasil,  aponta para o mar, aponta para dentro, teria que ser a 
ocidente.

Teresa Cruvinel

Mas não vamos discutir o nome não, porque o Leopoldo não está aqui e não seria 
elegante para com ele na sua ausência. Eu não quero discutir, está certo, (ininteligível) 
a gente já disse, isso não expressa índio, mas o que ele criou que é um lugar para 
documentários indígenas...

Mas está praticamente errado o nome...

(ininteligível – vozes sobrepostas)

Teresa Cruvinel

Ontem, uma velha amiga minha, antropóloga do seu instituto do Goeldi, me visitou e 
falou assim, não, devia chamar oriente do ocidente.

Franklin Martins

Eu não consigo entender, isso é algum gênio, nem ocidente. Agora, eu acho o nome 
horrível.
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Teresa Cruvinel

Mas  em  suma,  (ininteligível)  nós  temos  assim,  exibido  muito  conteúdo  indígena, 
conteúdo que os produtores individuais produzem. O que nós, ontem pedi que fossem 
ver os Ticunas. Pedi ao rádio lá em, como chama lá na rádio do Solimões, me deu um 
branco... Tabatinga. Está tendo um encontro lá dos Ticunas, durante o SBPC regional. 
Nós vamos fazer uma boa programação de rádio lá. O que a gente ainda não tem 
muito, a gente não conseguiu estabelecer um canal com as comunidades indígenas 
para a gente produzir coisas assim combinadas digamos, mas combinadas com os 
próprios índios sabe, mas a gente tem exibido muito conteúdo indígena.

Franklin Martins

Eu tenho uma proposta. Eu acho o seguinte, acho que tem se exibido muito conteúdo 
indígena, acho que, seguramente, em todas as emissoras abertas no Brasil, é a que 
dedica mais tempo, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que seria muito 
bom, por exemplo, se você pudesse fazer uma analise do que está saindo, isso é bom, 
não é bom, na sua avaliação, junto com outro, eu acho que a gente tem de começar a 
discutir mais conteúdo aqui dentro. Então, acho que se você puder, junto com outros 
companheiros ligados às nações indígenas, fazer uma avaliação, achar se está bom, 
isso não quer  dizer  inclusive  que vai  se  concordar,  pode até  não concordar,  mas 
vamos discutir.

Essa é uma questão que eu falei da internet, lá a gente não consegue acompanhar, 
porque ela chega muito lenta, ela, você não entende.

Franklin Martins

Eu tenho uma proposta então. Eu acho que a TV Brasil deve fazer chegar a você um 
vídeo com todos os programas exibidos nos últimos três meses.

Teresa Cruvinel

Eu tenho outra, a gente deve encontrar um jeito de por uma parabólica lá para ele ver 
a banda C, muito mais fácil, porque a comunidade inteira vai ver.

Franklin Martins

Eu acho que a idéia da parabólica ótima. Tem algum problema ambiental botar uma 
parabólica?

Não,  não tem nenhum problema.  A questão é,  às  vezes a  gente,  que  a  questão 
indígena,  ela é muito importante,  principalmente alguns projetos,  principalmente na 
região norte, quando fala, quando a gente está trabalhando, divulgando, eu acho que a 
questão da TV pública e aí quando se fala da questão da audiência pública,  ela é 
fundamental, principalmente no sentido de ouvir a TV pública trabalhar à partir de uma 
manifestação da diversidade, das populações. As populações (ininteligível), elas estão 
nas  comunidades.  Existem  muitas  pessoas  falando  em  nome  de  índio,  a  própria 
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liderança  indígena,  mas  de  fato  são  políticas  complicadas,  se  tornou  um  circulo 
vicioso, mas que a comunidade em si, na base, na comunidade, ela tem muita coisa 
importante a ser divulgada. Então isso seria uma forma. Qual seria a discussão que a 
gente  poderia  estar  levantando,  de  que  forma a  gente  poderia  estar  atingindo  as 
bases,  as  comunidades,  as  estruturas,  como elas  estão  pensando  sobre  a  mídia, 
sobre a TV, o que chega lá, porque a TV, ela mexe totalmente com a sociedade. 
Então, qual seria a forma da gente também mexer com a outra sociedade, interagir, 
então isso seria a minha preocupação. Colocar uma parabólica é importante, mas de 
que forma, quais são as comunidades, quais são, são muitas. O norte lá por exemplo, 
o Acre, acho que nem os indígenas ainda estão ciente que existe uma TV pública, mas 
deve ter  uma duas ou três pessoas.  Eu pensei  assim, por isso que a gente tinha 
pensado uma audiência lá,  lá na aldeia lá,  uma audiência que tivesse lá,  reunisse 
gente para mexer um pouco com a estrutura lá da floresta, lá da Amazônia. Seria mais 
ou menos essa minha idéia.

Eu acho que a questão que está sendo conversada tem a sua relevância, tem suas 
dificuldades. São duzentas línguas que refletem duzentos povos indígenas, então por 
aí, a gente já vê a complexidade, mas o que o nosso Conselheiro está levantando, é 
de que, mesmo que ele tenha a parabólica e assista, ele vai assistir programas que é 
de cá para lá, e ele quer de alguma maneira que a TV Brasil, nossa televisão pública 
tenha algo do universo de demandas, de imaginário da própria, dos próprios indígenas 
com suas... Isso eu acho que aqui não resolveria. Tem muitos pontos de cultura. Nós 
já  estamos trabalhando,  nós estamos trabalhando com mais de cem comunidades 
indígenas, perto daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com todas as nações 
indígenas existentes no Brasil.  Muitas delas nós já estamos disponibilizando meios 
para que produzam sua própria imagem, mas transforma isso em formato para que a 
TV Brasil, porque que não faz um encontro TV Brasil e comunidades indígenas para 
produzir  idéias  no  sentido  de  satisfazer  essa  demanda?  Eu  acho  que  é  o  único 
caminho, porque, por exemplo, se eles forem para audiência pública, o olhar é tão 
singular em relação..., vai dar uma detonada que vai... então faz um seminário, uma 
coisa de ajudar encontrar um modo de produção que seja capaz, de além de absorver 
a produção acadêmica dobre o assunto, que tem a sua relevância, mas é como ele 
diz,  não consegue baixar e captar e hoje eu tenho percebido que eu sou inclusive 
favorável que os povos indígenas saiam do regime de tutela. Já existem intelectuais 
indígenas, um número maior do que 100, eu já tive conhecimento, passei perto. Outro 
dia eu estava num debate sobre cultura digital, um dos debatedores era um indígena 
que  passa  o  tempo  dele  lá  no  mato  com  a  família  dele,  e  manja,  falou  coisas 
absolutamente  pertinentes  que  eu  sabia  que  era  indígena  porque  me disseram e 
também a aparência dele, e conheço muitos. Acabei de ir lá no Ministério hoje, tinha 
uma porção deles lá, estão reunidos, conversando alguma coisa. Então, o seguinte, eu 
acho que há uma possibilidade da gente pensar uma inovação ao nível da TV Brasil, 
mas a grande dificuldade é pensar esse formato e modo de produção. O Ministério 
topa ajudar,  inclusive  porque já  está disponibilizando meio para eles produzirem a 
imagem.  Agora,  transformação  dessa  diversidade  de  imagens  e  preocupações  e 
línguas, num formato, é isso. Então a minha sugestão, é seminário entre a TV Brasil e 
os povos indígenas. Tem os líderes que podem perfeitamente organizar esse processo 
e isso pode redundar numa novidade enorme. Inclusive eu sei que fora do Brasil há 
um interesse enorme sobre a produção áudio-visual dos indígenas, e que já ganharam 
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prêmio internacional, e vai sendo reconhecido. Então, acho que a TV Brasil pode ter aí 
uma fonte de inovação para construir uma nova linguagem, um novo formato e um 
modo de produção. Eu acho que vai ser a grande dificuldade é como transformar isso 
num formato e ser capaz de trabalhar essa diversidade. Os Guaranis, é uma realidade, 
cada  um  tem  a  sua  especificidade,  sua  língua,  sua  cultura  e  estão  vivenciando 
problemas no contato conosco, ou seja, (ininteligível)  de cada do Brasil  específico. 
Uns, a intermediação são os garimpeiros que não é nada fácil,  outros já tem uma 
estrutura mais..., eu tive contato agora nesse encontro de prefeitos, com um prefeito 
do  estado  do  Amazonas,  que  a  cidade  é  pequenininha,  acho  que  poucos  mil 
habitantes,  e  a  grande  população  é  indígena.  Em volta  tem seis  tribos  indígenas 
dentro do município, e eles estão construindo ali uma convivência, uma harmonização 
de pontos de vista,  e uma possibilidade de que aquela realidade singular  possa... 
Então o Brasil é muito complicado e vai ter que ter uma sensibilidade muito grande 
nesse seminário, de pensar um modo de produção que seja capaz de trazer para a 
imagem da TV Brasil, dentro de um determinado formato, essa diversidade, mas acho 
que a demanda é interessante.

EU queria  um esclarecimento,  antes  de  falar,  que é  o  seguinte:  na exposição  da 
senhora presidente, ela referiu a concurso público. Eu pergunto se é concurso público 
para contratar mais funcionários. 

Teresa Cruvinel.

É sim. Só antes de responder Conselheiro, só concluindo as respostas ali, a helena 
estava me lembrando, acho que ela mesmo pode falar, o que faz o Outro Olhar sobre 
a questão indígena. Já eu te respondo.

(ininteligível – áudio baixo) tem muito interesse no Repórter Brasil pela produção dos 
índios,  inclusive  muitos  que tem agora internet  nas  aldeias,  eles  estão mandando 
coisas muitos legais, está dentro do noticiário da gente. 

Teresa Cruvinel

Sim conselheiro. É que quando você passar a ver a gente vai se a gente consegue 
uma doação de uma parabólica com alguma instituição pública, ta, e você vai ver o 
Repórter Brasil, todo dia tem conteúdo feito pelas pessoas, não por nós, feitos pelas 
pessoas, que é esse quadro que ela está falando, não é o Outro Olhar, inclusive por 
índios,  que  é  muito  bacana  mesmo.  Tem  por  índios,  tem  por  comunidades,  por 
pessoas,  pelos favelados,  gente da favela, em suma, gente do campo. Tem muita 
coisa interessante com o olhar do cidadão. O concurso, sim, Conselheiro, nós temos 
que fazer  um concurso porque temos,  quando foi  criada a  EBC,  para  ser,  com a 
pretensão de ser uma rede, a TV Brasil ser uma rede nacional, e seus outros canais, 
ela  tem as oito  emissoras  de rádio,  ela  tem uma série  de  outros  serviços,  como 
agência, etc., nós incorporamos o quadro da Rádiobrás, tem o quadro da ASERP onde 
tem muita  gente  se  aposentando,  muita  gente  ali  e  egressa  da  antiga  Fundação 
Roquete  Pinto.  A  lei  nos  permitiu  ter  contratos  temporários  ali  no  comecinho  da 
implantação  da  EBC,  nós  contratamos  cerca  de  200  pessoas  por  contratos 
temporários que vão expirar, nós não conseguiremos manter a empresa, em particular 
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jornalismo  e  operações,  essa  área  toda  de  implantar  esses  canais,  vem aí  canal 
digital,  tecnologia  digital.  Como dizia  aqui  o Secretário  Executivo,  a empresa está 
estressada em toda a expressão que ele usa, na sua capacidade de cumprir a missão 
da EBC. Então, nós precisamos fazer concurso sim, para funcionários dessas áreas. 
Nós temos que ter concurso para jornalista, nós vamos ter concurso para a produção 
da área áudio-visual, programas, essas coisas que não é jornalismo, mas é conteúdo 
para a televisão, e técnicos e também outras áreas aí, por exemplo, tecnologia, coisas 
de informação e informática, nós não temos nada sabe. Nós temos uma equipezinha 
deste tamanhinho que não dá conta de nada, ao ponto de nós não conseguirmos ter, 
assim, nem os nossos sites tem a qualidade que precisariam ter no sentido de prestar 
contas à população. Ali, por exemplo, o programa do ouvidor. Por que o programa do 
ouvidor  não  está  no  ainda,  Lalo?  Ele  está  perguntando  se  eu  quero  contratar 
funcionário público com este concurso? Eu estou explicando para ele, que precisamos. 
Estou dando um exemplo,  o  programa do ouvidor.  Por  que ainda não está  no ar 
ainda? Porque não tem equipe, a gente está encontrando um jeito, então é para isso 
mesmo, para contratar servidor. 

Eu perguntei, acho que no exercício do papel de Conselheiro, perguntei a um número 
enormemente consistente de pessoas ligadas à televisão, com quantas pessoas se 
fariam uma televisão como essa. É claro que eu me limitei pergunta à televisão. As 
respostas corretas ou incorretas, eu não tenho nenhuma experiência nisso, indicaram 
o número de 400 pessoas, talvez seja um pouco, talvez seja pouco, mais 2.800 é 
muito. Então eu quero expressar aqui, 2.800 com um erro de 30 ou 40 pessoas para 
mais ou para menos, eu cito de memória. Então o que eu quero expressar aqui é a 
minha preocupação que, quer dizer, eu não me oponho que você defina as áreas, que 
defina a quantidade de pessoas adequadas, que tenha essas pessoas. Agora, se nós 
estamos gerindo escassez, parece paradoxal que a gente contrate gente, sem antes 
ser  capaz  de  liberar  pessoas  que  talvez  não  sejam  mais  necessárias  nessas 
atividades. É absolutamente paradoxal que a gente já tenha 2.800 pessoas e esteja 
contratando  mais  gente  nessas  atividades  e  no  repensar  o  pessoal  não  esteja 
liberação de pessoas.

Teresa Cruvinel

Onde o senhor tem esse número de 2.800? Alguém tem 2.800?

Nas informações dadas pela EBC, que constaram do relatório, é que eu não estou 
com o relatório aqui, que foi lido aqui na penúltima reunião do Conselho. Eu vou me 
arriscar um número aqui: era 2.743 ou 2.843 e de indicada as fontes de todos eles. Se 
alguém  tiver  o  relatório  que  a  Conselheira  Ima  e  o  Conselheiro  Claudio  Lembo 
firmamos, lá está discriminado fonte por fonte de onde vem estes funcionários. É em 
torno de 2.800. É muita gente para uma empresa como essa. Eu não me incomodo 
que alguns setores em que a empresa esteja carente que se contrate, agora isto aqui 
não pode virar  um cabide em que os setores vão se acumulando e o número de 
pessoas fica grande demais, porque é custo demais, é custo demais. Então é preciso 
dar uma parada para repensar onde estão esses funcionários, o que estão fazendo, se 
todos  eles  são  necessários,  todas  essas  áreas,  porque  qualquer  pessoa  de  fora, 
qualquer pessoa de fora dirá isso. Qualquer pessoa que tem bom senso, se isto aqui 
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fosse empresa privada, não teria, a gente já está dando desconto. Se fosse empresa 
privada, não teria o número de funcionários que tem. É um conjunto de acúmulos de 
problemas que, estruturas são herdadas, agora, se vai repensar, aí tem que dar uma 
parada Ministro, para repensar o volume de funcionário disponível, porque você não 
mexe nos funcionários. Há setores inchados e tem gente demais. Nesses não se toca, 
e continua-se a contratar e contrata-se gente , então o número vai ficando um número 
abissal, incompatível com os custos que uma televisão dessa deve ter.

Franklin Martins

Eu queria falar um instantinho. Eu só lamento, eu vou ter que sair , mas eu queria falar 
antes de sair. Eu não acho, concordo inteiramente com a preocupação do Conselheiro 
de que a EBC não se transforme num cabide de emprego. 

Sua Excelência usou a expressão que eu não quis usar.

Franklin Martins

Não, eu estarei junto, mas vamos ver o seguinte, primeiro o seguinte Conselheiro. 
Uma estrutura como a da EBC com 400 funcionários,  eu não sei com quem você 
conversou, mas é impossível. 

Não foi em TBC, foi uma televisão, por isso é que eu...

Franklin Martins

Agora, espera, deixa falar. É o seguinte, eu dirigi a TV Globo aqui em Brasília. A TV 
Globo aqui em Brasília botava no ar 3 programas de jornalismo local e contribuía para 
o jornalismo nacional. A TV Globo aqui em Brasília, tinha na área de jornalismo e de 
produção, duzentos e poucos funcionários. Se botasse mais o comercial já ia trezentos 
e pouco. Ela não tinha uma programação de 24 horas, então vou dizer Zé Paulo, não 
tem a menor condição. Quem falou isso, quem falou isso, sabe o quê que deve ser, 
talvez seja um cara que é de uma TV afiliada. Ele só bota isso no ar, recebe o resto e 
pode ser, que sele fizer uma programação para 24 horas, não bota de jeito nenhum. 
Agora,  a  EBC,  ela  é  uma  construção  complicada,  primeiro  pelo  seguinte,  os 
funcionários  da  Rádiobrás,  antes  da  incorporação,  eram  quantos,  1.200,  1.300 
funcionários, eles não faziam televisão pública. Eles faziam uma coisa que continuam 
a ser feita, que é comunicação de governo. Ao contrário, a comunicação de governo 
foi enxugada de certa forma, parte do pessoal foi transferida para a TV pública, se fez 
foi  economia  de  pessoal.  Agora  você  também  não  pode  mandar  os  funcionários 
públicos embora, você sabe disso. O que você faz? É um processo complexo, que 
você vai fazendo e isto está se fazendo, mas não é isso, repara só. Tem a NBR, tem a 
agência  Brasil,  tem o apoio a todas as atividades da SECOM, que o quê se está 
fazendo  agora?  Está  se  fazendo  uma discussão  justamente  para  separar  isso.  A 
SECOM vai pagar a EBC, vai ter um número de funcionários, que aí no caso vão ser 
cento e tanto funcionários, fora o administrativo. Isso você na prática vai estar tirando 
de fazer TV, mas é um processo de construção, até mais do que isso, são 8 rádios, 
funcionam no Rio,  funcionam aqui,  funcionam na Amazônia,  isso não é uma coisa 
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trivial. Rádio, 8 rádios não tem cada uma 5 pessoas, evidente que não tem. Então, eu 
acho sinceramente, que a preocupação eu compartilho inteiramente, agora, você tem 
que fazer além disso o seguinte,  parte desses dois mil,  não sei se são dois mil  e 
oitocentos, não estou com o número na cabeça, não vou ficar discutindo número, parte 
disso daí, no caso é uma coisa que tem que se resolver, que na verdade funcionários 
lá do Maranhão, que não são nem funcionários da TV, tem que se devolver para o 
MEC, agora é um processo, não é uma coisa simples.  Outros são funcionários da 
ASERP, tem gente que está aposentando. Se não fizer concurso, se você não botar 
oxigênio novo dentro da TV, você não consegue fazer. Agora, repara só, é uma TV 
que não está mais, é uma empresa que não está mais só fazendo comunicação de 
governo. Ela está fazendo a comunicação que já fazia e fazendo uma coisa nova que 
é botar programação, liderar, etc., a construção de uma rede pública.

As inscrições, tem 3 pessoas. 

(ininteligível – vozes sobrepostas e fora do microfone)

Qual é a ordem?

O ordem é a Teresa, o Ministro Juca e o Ouvidor. Então, Teresa ou Cavalcanti.

Conselheiro, eu também não vou falar sobre cabide de emprego, porque acho que as 
pessoas que vieram fazer a EBC, trabalhar na EBC, nenhuma delas, todos aqui são 
profissionais que não vieram aqui buscar emprego público nem dar emprego público 
para  os  outros.  Todos  aqui  são  profissionais,  por  suas  trajetórias  não  são 
empreguistas. Agora é preciso corrigir, recordar aquilo que a gente fez um power point 
aqui, o que é a EBC. A EBC não é esta televisão como o senhor está falando. A EBC 
é uma empresa gestora de um sistema pública de comunicação complexo, grande. 
Aquele  que  faz  diferença  no  artigo  223  da  constituição  federal.  Sistema  de 
Radiodifusão tem que ter complementaridade pública privada estatal. Então a perna 
pública  é  a  EBC  que  está  gerindo  no  plano  federal.  E  ela  é  composta  de  quê? 
Televisões, 3. TV Brasil,  canal NBR que é este operado pelo governo federal, para o 
governo federal, esse sim faz programação de governo mediante ressarcimento da 
SECOM, com linha editorial da SECOM e o Canal Intregacion que é uma construção 
dos três Poderes,  voltado para integração da América Latina com associação com 
várias TVs, é mantido pelos três Poderes, gestão EBC, três televisões nós tocamos, 
oito emissoras de rádio, oito, o senhor sabe o que é que é oito? Sendo que duas das 
quais estão lá na Amazônia, e prestam serviços da mais alta relevância às populações 
daquela região mais, é com mais dificuldade de acesso à comunicação no Brasil, uma 
das nossas rádios, é inclusive salva-vidas, falando, mande o barco no barranco do rio 
na altura tal, que lá tem um doente para ser levado ao médico, ta? Oito emissoras de 
rádio, uma agência de notícias que como Lalo dizia ali, que é reproduzida porque ela é 
gratuita,  por  mídias  regionais  do  país  inteiro,  os  pequenos  jornais  privados ou de 
qualquer natureza que pode reproduzir informação livremente da agência Brasil, e que 
faz jornalismo de qualidade,  sem cobrar,  como Agência  Estado,  Agência  Folhas e 
outras,  que executa  para  o  MEC,  o  Programa TV Escola,  que atende a  todas as 
escolas públicas, os conteúdos que são baixados lá na TV Escola, no Programa de 
Qualificação de alunos e professoras, nós é que fazemos. Que executa o serviço de 
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publicidade legal,  a veiculação de toda publicidade obrigatória,  edital,  concorrência, 
balanço,etc.,  toda publicidade obrigatória de todos os órgãos Federais,  é veiculada 
pela EBC e com isso ela ganha um pouquinho de receita própria, pra gente ser menos 
dependente do Governo. Ganhamos 28 milhões ano passado , aqui na Diretoria do 
Garcez,  agora só nesse setor  nós temos 80 pessoas por  que são muitos órgãos, 
minha mão cansa de assinar contratos de publicidade legal, porque nós atendemos 
centenas de órgãos públicos, mil e duzentos? Mil e duzentos órgãos públicos. Toda 
hora  eu  tenho  que  publicar  uma  coisa,  além  disso,  prestamos  vários  serviços  à 
SECOM, como disse o Ministro, serviços que são separados da comunicação pública 
da EBC Serviços e onde a gente vai lá e fala, Ministro, esse ano nossos serviços são 
esses, que é mais que você quer, quanto custa, nos pague , nós fazemos, porque nós 
queremos outros clientes além do Governo Federal e já até estamos arranjando uns 
por aí, EBC Serviços, para a gente ter mais dinheiro próprio. Então eu só queria que o 
senhor corrigisse, isso não é pra fazer uma televisão, é pra fazer tudo isso que eu 
disse, tá? A EBC propriamente tem entre mil e trezentos e mil e quatrocentos. Elcimar 
pode fazer o valor correto, são os funcionários que nós herdamos da Rádiobrás, mais 
os ocupantes dos cargos de confiança mais os temporários que irão embora,  nós 
vamos ficar com cerca de mil, mil e poucos, quando os temporários forem embora, 
eles vão. Agora existe lá no Rio os órfãos da Fundação Roquete Pinto, que hoje são 
de uma OS chamada ASERPE e que nós procuramos preservar na medida em que 
eles  são  úteis.  Agora  nós  vamos  fazer  um  PDV,  nós  vamos  fazer  um  plano  de 
demissão voluntária antes do novo concurso para aqueles que queiram sair, só que 
para  isso  nós  temos  que  implantar  antes  um  plano  de  carreira,  sabe.  Nós  não 
queremos uma Empresa inchada, mais do que nunca a gestão é que sofre com as 
conseqüências de empresa inchada, agora falar que nós fazemos esta televisão, não 
é correto Conselheiro. 

Eu não estou menosprezando a importância da EBC, nem a importância de contratar 
mão-de-obra, agora gostaria como Conselheiro de ter uma indicação de onde estão 
locados os funcionários e em que serviços, porque é a única maneira de saber se há o 
número de funcionários  adequados,  se há escassez de funcionários  e precisa  ser 
contratado ou se tem gente demais em alguns setores, sem nenhum menosprezo à 
importância da televisão, isso é o mínimo que se pode exigir antes de fazer concurso, 
não custa nada,  quais  são as áreas,  são isso,  quais  as necessidades,  são essas, 
quantas pessoas estão fazendo o que e quem e onde está. Isso deve custar 2 dias de 
trabalho pra vocês , se tanto. Eu imagino que como conselheiro, era muito bom que a 
gente visse isso para ter uma idéia mais clara de se a escassez é tão grande assim e 
vamos fazer  concurso,  se o número está  adequado e o concurso talvez não seja 
necessário, se tem gente demais, é preciso demitir. De qualquer forma, a visão que 
imagino que temos é que todos nós damos um crédito de confiança à Presidente e ao 
Ministro de que nessas áreas será necessário, agora ao lado disso, por favor, façam o 
mapa com o número exato de funcionários, o número exato eu referi, nós fizemos o 
trabalho com documentos  privados  fornecido  pela  EBC e não foi  contestado esse 
número aqui.  Queremos saber onde é que estão,  em que atividade,  o que fazem, 
porque nesse mapa poderemos descobrir que há coisas importantes que precise de 
mais gente fazer e outras que haja gente demais fazendo, que pudesse ser liberada, 
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porque senão isso aqui, é um poço sem fim de dinheiro, sempre entra mais gente no 
engrandecimento da EBC.

Anotamos a sugestão do Conselheiro,  temos mais três pessoas inscritas ainda na 
temática do plano de trabalho e depois nós temos, por sugestão do Ministro Franklin, 
discutir os grupos temáticos e ter uma pausa para um lanche. Então eu pergunto a 
vocês se resolvemos tudo e saímos ou damos uma pausa e voltamos para discutir a 
agenda temática? O que vocês acham? O Ministro que abriu, dá pra fechar de uma 
vez e saímos.

Eu acho que o Conselheiro está no papel dele de questionar, levantar, enfrentar as 
dúvidas  e  o  questionamento  que  ele  faz  é  pertinente,  é  necessário  discutir  essa 
questão e acho que o relatório que pede não é tão difícil,  acho que é possível ser 
apresentado.  Agora minha  posição  é  parecida  com a de  Franklin,  com o Ministro 
Franklin. Eu só acho que faltou dizer uma coisa, a EBC está sendo construída a partir 
de  uma fusão de estruturas  com regimes diferentes,  uma empresa privada jamais 
seria  criada  assim,  então  a  questão  da  Empresa  Pública  é  que  ela  não  essa 
racionalidade linear, objetivo da empresa, estrutura necessária e a contratação que 
tem a ver com , até a flutuação de renovação permanente que aquela estrutura exige. 
A nossa estrutura pública é mais dura, mais pesada e menos racional.  O gestor é 
obrigado a lidar com a complexidade que está longe de ser funcional e facilitadora da 
arregimentação  da  mão-de-obra  que  tem disponível  para  executar.  A  discussão  é 
muito ideologizada no Brasil, tem uns que acham que o Estado é inchado que devia e 
tem os que trabalham no setor e não tem nem espaço para definir exatamente qual é o 
perfil  do  problema  que  enfrenta.  Eu  vejo  lá,  eu  estou  com  o  IPHAN,  que  uma 
Instituição que já foi considerada uma das três melhores burocracias do Brasil junto 
com as Forças Armadas e o Itamaraty, foi criado pelos modernistas e teve todo um 
papel  importante  na  constituição  de  uma  política  pública,  que  é  uma  política  de 
Estado,  a  política  de  memória  e  patrimônio,  vinte  e  três  anos  sem  um  concurso 
sequer. Quando eu cheguei como Secretário Executivo, uma das primeiras pessoas 
que eu recebi foi uma senhora, que disse, olha eu já posso me aposentar a quatro 
anos, mas eu não queria levar a expertise que eu desenvolvi aqui dentro para casa, eu 
estou esperando concurso para eu passar para as novas pessoas, senão vai haver 
uma  quebra  de  uma  experiência  que  foi  desenvolvida  e  que  é  reconhecida 
internacionalmente, certas tecnologias na área de patrimônio desenvolvida no Brasil, a 
senhora teve que se aposentar porque não teve concurso e levou para casa e outro 
dia me ligou e disse, olha no dia que quiser me convoque quando tiver concurso que 
eu vou lá  passar minha experiência paras novas pessoas.  Essa é a realidade em 
geral,  por exemplo,  eu acho que certamente se fosse uma Empresa Pública  e os 
dirigentes da EBC tivessem a oportunidade, a história seria outra , mas é a realidade é 
essa. Eu acho que o que faltou no relato de Franklin,  é que eu acho que a gente 
deveria evoluir para pensar essas estruturas mais operacionais de caráter público, ela 
tem que ter um regime próprio, é aquilo que o Ministro da Saúde estava demandando 
para área dele,  é eu sei  ,  mas você não verbalizou aqui,  é só isso que eu estou 
dizendo, então isso daria uma racionalidade enorme, porque talvez, a solução para 
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boa  parte  da  área,  para  o  (Ininteligível)  da  atividade,  talvez  seja  concurso  e 
estabilidade, mas para uma gama importantíssima para atividade de televisão e de 
rádio é necessário  que tenha um outro regime de relação de trabalho e eu tenho 
impressão  que  ,  mas  no  formato  que  nos  é  dado,  não  é  possível  essa  leveza 
necessária para dar agilidade que essas estruturas têm, a única coisa que eu teria a 
acrescentar na fala do Franklin.

Duas pessoas inscritas?

Eu estou com um problema, o Presidente me chamou e eu vou ter que ir, eu já gastei 
um  tempo  e  eu  realmente  tenho  que  ir,peço  desculpas  aos  Conselheiros, 
principalmente aos que vão falar ainda sobre esse ponto,mas eu vou ter que sair.

 Está certo, muito obrigada Conselheiro.

 Temos  então  o  Senhor  Laurino,  não,  não  está  inscrito?   Então,  apenas  o  novo 
conselheiro. 

E eu.

Duas pessoas inscritas?

Eu entendo a preocupação do João Paulo Cavalcante, eu sou da EBC e nós temos lá 
problemas gravíssimos. Chegou muita gente e a Empresa foi  criada,  ela foi criada 
grande já e não tinha,  a antiga estrutura da Rádiobrás,  não tinha como dar conta 
dessa demanda, essa demanda uma Empresa Pública, eu sou da Rádio e na Rádio 
nós temos um problema seriíssimo de falta de gente, saiu muita gente, que saiu para a 
agência, outros foram para TV e outros para área estatal, que é do Garcez e com 
isso , nós trabalhamos lá num sistema de stress mesmo, o trabalho é pesado, agente 
trabalha muitas horas, tem plantões final de semana, feriados, acaba que às vezes no 
mês a gente não tem um descanso, não é? E todo mundo precisa ter um convívio 
familiar, senão tem pessoas lá que tem, já estão no terceiro casamento, isso é um 
problema,  esse  precisa  ser  organizado  mesmo  e  nós  temos  um  problema  de 
sucateamento também da emissora, até quando eu vejo a Presidente falando, ela só 
fala em TV Pública, TV Pública e dá a impressão que só existe a TV. Não existe só a 
TV mesmo, existe, tem a rádio, a rádio é de grande audiência,a Rádio Nacional de 
Brasília tem uma audiência muito grande, a da Amazônia tem, ela ainda falando nesse 
serviço que a rádio presta da Amazônia,  eu estive lá em Belém,  no Fórum Social 
Mundial,  eu  entrava  ao  vivo  com  pessoas  da  região,  lideranças  indígenas,  eles 
mandando recado, por exemplo, um falando, olha mandando para a mulher, olha eu 
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vim, eu fui assaltado, pegaram meu dinheiro, você pega o cartão lá e vai para pagar as 
contas que está aí, porque o dinheiro, não tem dinheiro aqui, você pega para pagar as 
contas e eu estou pedindo dinheiro emprestado, então , ela presta esse serviço. E nós 
temos esse problema. Outra coisa , esse tanto de gente, aí vendo muita gente chegar, 
as pessoas vão para onde? Essas pessoas são do quadro , são provisórias ou são 
contratados esporadicamente só? Nós temos essa preocupação lá também. Então , 
mas a preocupação nossa mais é quando ela fala em concurso, olha então na rádio 
nós  precisamos  de  concursados,  porque  tem  um  contingente  grande  para  se 
aposentar, tem muitas pessoas para se aposentar, vai faltar mais ainda, vai desfalcar 
o quadro da Empresa, mas nós também queremos saber, nós funcionários queremos 
saber como é que está sendo a locação dessas pessoas, quem são elas e onde estão 
locadas? E tem muita gente ,  nós sabemos que tem muita gente requisitada para 
outros órgãos, para Ministérios, para o Palácio do Planalto. Quem paga a conta é a 
EBC, não é? Ou senão no caso de requisição não, não é?

Depende, depende filho, do que você está falando.

Eu estou dizendo o seguinte, que falta gente mesmo e entendemos que o concurso é 
necessário e para algumas áreas lá falta,por exemplo, a rádio que estou dizendo , está 
quase sucateada por falta de gente e precisamos desse concurso, realmente precisa 
de concurso, agora eu entendo a preocupação dele, é que fala assim olha , tem muita 
gente, foi contratada muita gente, mas eu estou concordando com você de que as 
demandas aumentaram muito.

Acabou?

Acabou.

Sim ,é como eu já mencionei, a empresa tem trabalhadores temporários que vão se 
retirar quanto aos contratos deles alguns, quando ele vai não é substituído, é o que a 
lei  nos  permitiu  na  implantação.  Conselheiro  José  Paulo,  eu  acho  assim, 
absolutamente  legítima  a  sua  preocupação,  pertinente,  até  porque  ela  não  tem 
nenhuma contradição com as nossas próprias preocupações. Agora eu coloquei isso 
aqui no relatório, de boa fé , porque não é o lócus de discutir administração. A EBC é 
uma Empresa que sofre os seguintes controles internos, da sua própria auditoria e do 
Conselho de Administração, da SESET, do Tribunal de Contas da União, do DEST, 
Departamento de Controle das Estatais, da CGU, não da CGU não, o nosso é SESET, 
porque é órgão vinculado à SECOM, aí não é CGU, mas a CGU também nos fiscaliza 
em relação a várias coisas, como transparência, etc. Então esta é a empresa mais 
fiscalizada  do mundo do ponto  de vista  da administração,  mas não está  entre  as 
competências deste Conselho, na Lei 11652, fiscalizar as atividades administrativas da 
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EBC. Então eu fiz aqui por boa-fé, olha administrativamente também, como eu acho 
que os fins e os meios estão ligados, que se uma Empresa não tiver com uma boa 
estrutura organizacional, não tiver com uma boa administração, ela não vai produzir 
aqueles  resultados  que  competem  a  este  Conselho  acompanhar,  que  são  os 
conteúdos e a programação, como eu acho que as coisas não são separadas , aí eu 
dou informações, assim, dizem que é porque eu tenho boa-fé, eu tenho mesmo, olha o 
Conselho  deve  saber  que  a  gente  está  reformando  a  estrutura  organizacional  da 
Empresa, que eu estou criando uma Secretaria Executiva para ajudar, para as coisas 
melhorarem, porque precisa, a empresa é complexa, como eu descrevi para o senhor, 
isso aqui é um complexo de comunicação, não é uma televisãozinha não. A EBC é 
uma Empresa complexa de comunicação,  com rádio  ,  web,  aquilo  tudo que eu já 
mencionei, então eu coloquei essas informações, agora eu gostaria de lembrar que 
providenciarei com toda a atenção este relatório no que diz respeito à EBC, porque a 
gente é gestor da EBC e posso pedir a algum outro órgão que tenha pessoas que nos 
prestam serviços,como a ASERPE que providencie de sua parte. Agora não é , quer 
dizer providenciarei porque acho que os meios e os fins estão ligados, agora não é 
atribuição deste Conselho e gostaria  de dizer  isso.  É,  porque o tempo inteiro nós 
prestamos contas a todos esses organismos de controle que eu lhe falei, eu acho que 
é bom pontuar, é legítimo interesse e a gente vai fornecer, agora eu acho que a lei é 
muito clara nas atribuições , assim como eu zelo muito pelas minhas obrigações, acho 
que o Conselho é bom ler a 11652, acho que temos aqui, o Doutor Luiz Henrique é um 
douto-jurista, até há pouco tempo Procurador Geral da União, pode até esclarecer-me 
se eu estiver equivocada.

Não. É requisitado e pago pela Advocacia Geral da União, nos presta grande serviço e 
então  explicando  o  que  ele  também falou,a  gente  requisita  sim,  às  vezes ,alguns 
funcionários e que são pagos, eu tenho um assessor da CGU, porque temos carência 
de  funcionários,  como a  gente  não  pode  contratar  ,  às  vezes agente  requisita.  A 
Helena , por exemplo, só pôde pôr um funcionário, ter um correspondente durante a 
eleição americana porque nós requisitamos um jornalista do Senado Federal porque 
nós não temos e assim são vários casos, agora só pus de boa-fé, podia ter omitido 
qualquer informação administrativa, está bem Conselheiro? 

Bom , então vamos passar ao último ponto, o Ministro Franklin...

Eu queria dar uma informação, eu é o seguinte (inaudível) eu não consigo ver, a visão 
que eu tenho da casa TV Brasil , não é (inaudível), vocês vão acabar fazendo uma 
ótima televisão de São Paulo, de Rio, agora tá faltando obsessivamente mais do resto 
do  Brasil.  Vou  dar  um exemplo  que eu sempre achei  que ia  acontecer  logo.  Por 
exemplo,  nas  livrarias,  as  estantes  de  culinária  excedem  as  de  Economia  e  de 
Filosofia já. Eu sempre achei que era um programa baratíssimo de fazer no horário tal, 
no  dia tal  ,  vai  ter  receitas  do Brasil,  por  exemplo,  mas aí  não é o locutor  daqui 
explicando como é que o centro de Manaus, ou de Belém ou de Pernambuco faz a 
receita não, é o sotaque de lá para o Brasil se reconhecer, para ver, custa tão barato 
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cada um faz uma receita, é só você fazer parceria com a televisão de lá e ela mandar 
para aqui.

O senhor acha que a televisões de lá estão boas para produzir? Está com tudo , com 
equipamento, dinheiro? 

Se não tiver boa, uma das missões da TV Brasil era dar o equipamento mínimo para 
poder transmitir  com qualidade.  Eu honestamente queria ver todos os sotaques do 
Brasil  representado  o  tempo todo  na  televisão,e  não  está  sendo  ainda.  Eu  estou 
imaginando que são as dificuldades do começo, mas queria que vocês não perdessem 
de vista, só tem sentido uma televisão dessa se o Brasil tiver o rosto e o sotaque e o 
tempo todo na tela.

Helena , posso dar uma interrompida, assim, básica?

Pode.

O senhor tem visto o repórter Brasil?

Eu tenho visto alguns programas, inclusive,(ininteligível)

Por favor, por favor, Repórter Brasil , é o nosso prato principal, pois é ,mas então, pelo 
amor de Deus, 

Está dormindo cedo, Conselheiro.

Não conta que não tem Brasil, vou começar a chorar aqui porque tudo que a gente 
tem feito desde o primeiro dia no Repórter Brasil é botar o Repórter Brasil, todo dia 
tem, mas noticiário  é Brasil,  essa semana teve catadora de côco, teve cada coisa 
linda, o carnaval, você viu o carnaval de Olinda no Repórter Brasil, lá sua terra, você 
viu? Estava lindo, de lá, não viu nada. Veja, por favor, veja de manhã, se de noite é 
tarde para você. Tem Brasil direto.

Teresa Cruvinel

O senhor se dirigiu a ela. Ela está falando pelo jornalismo.
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Pelo amor de Deus, eu estou falando carinhosamente ao meu amigo José Paulo. Não 
quero  briga  não,  de jeito  nenhum.  Estou  fazendo  um convite,  só  quero  fazer  um 
convite, assista. 

Pessoal,  talvez se nós conseguíssemos no Conselho discutir  os grupos temáticos, 
para programação, para colaboração dos conteúdos, a gente pudesse avançar, agora, 
geralmente a gente coloca isso em discussão ao final da reunião. Algumas pessoas 
têm que tomar avião. Eu acho, essa é a minha sugestão, que entrasse na pauta da 
próxima  reunião,  mas que  nós talvez  tivéssemos...,  seria  importante  fazermos um 
exercício para trazer proposições já para a próxima reunião.

Teresa Cruvinel

Eu acho muito difícil criticar televisão sem ver, Conselheiro. Por exemplo, você falou 
para a Helena, ela faz o jornalismo e o jornalismo nosso tem sotaque apesar da gente 
só ter 3 canais e meio, a gente faz um esforço danado ali no jornalismo, para que 
tenha matéria de Sergipe, Acre, não, sem ver não dá, Conselheiro, sem ver não dá.

Teresa, vamos deixar para a semana que vem. Temos duas pessoas inscritas e aí a 
gente pode finalizar..

Eu não vejo TV Brasil não.

Mas assista TV Brasil então.

Eu leio livro de noite. Eu chego em casa 7 horas, 7 e meia, livro. Eu leio, não é não ver 
TV Brasil não, eu e o Willian aqui. Eu não vejo televisão.

Como é quer criticar então sem ver?

Se puder colaborar, vejo quando estou (ininteligível) faço o cuidado de ver o que é que 
está passando para poder vir aqui, mas vejo 10 minutos de televisão por dia. Eu fico 
lendo livro, não é televisão.

Presidente, é o seguinte, eu queria saber também nessa linha de acompanhamento 
das decisões,  como é que está o canal  de São Paulo,  se já  evoluiu  para alguma 
direção ou não...

Convidamos todos os Conselheiros para a nossa inauguração no dia 2 de dezembro. 
Lá estivaram apenas o Conselheiro Lembo...

E a Ana Luíza também foi, não mas não é o canal.

Não te vi, não te vi.

Como não Teresa? Você falou comigo, você estava muito ouriçada, por isso. Não, a 
minha pergunta é de outra natureza, é o canal digital, não, o canal analógico.

O canal analógico nós vamos inaugurar mês que vem, talvez até o fim de março, ou 
no máximo começo de abril. Agora, ele é ruim, ele é ruim.

Mas a gente discutiu exatamente isso uma...
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A audiência de todos os canais, eu recebi uma pesquisa recente que me foi dada por 
uma pessoa da instituição, a soma de todos os canais que estão na faixa UHF em São 
Paulo não dá 2%. É um vírgula qualquer coisa, de todos ali, tudo que é de 60 a 68. É 
difícil.

Não, eu sei, mas eu queria saber se houve assim, está havendo gestão...

Uai, eu queria (ininteligível) tomar canal lá de muita gente que está irregularmente no 
espectro, igreja, vendedor de tapete persa. Porque o Conselho não faz uma ação?

Eu  acho  que  devemos.  Eu  proponho  que  o  Conselho  participe  disso.  Está  certo. 
Vamos anotar então. Está sendo gravado para a formação da ata. Vamos finalizando 
então porque temos também um tempo determinado para este coffe break, que na 
verdade é o final da reunião e precisamos avançar.

Eu queria só dizer que a gente, todas as questões levantadas, ela tem uma..., por trás 
ela tem uma..., algo muito importante a ser discutido aqui. Cada coisa que a gente 
coloca, principalmente eu, não estou levando para o lado negativo. Quando se leva 
para a questão da audiência pública, claro que vai ter, vai haver diversas opiniões, e 
que  vocês  estejam  preparados  para  ouvir  essas  questões.  Não  se  constrói 
respondendo ,  ou seja,  a crítica no pé da letra.  A gente tem que ouvir e tem que 
incorporar aquilo como um aprendizado. Eu aprendi muito com isso e queria assim, no 
papel de Conselheiro contribuir com essa sugestão para a próxima reunião, que isso 
seja  bem  colocado  e  que  as  pessoas  que  estejam  lidando  com  esse  programa 
escutem mais as pessoas,  deixem as pessoas aberta a colocar  as suas opiniões, 
porque, quando eu coloco, se não estou vendo, acredito que vocês vão contribuir para 
aquilo de uma forma honesta, de uma forma legal, positiva.

Muito obrigado Conselheiro, eu acho que com essas sábias palavras, nós poderemos 
terminar a reunião. Agradeço a todos pela confiança de me colocar aqui para presidir e 
substituir o Conselheiro Belluzzo. Muito obrigado, é uma bela homenagem. Obrigado, 
então vamos finalizar  e nos preparar  para  a próxima reunião,  Até mais.  Podemos 
marcar? Daqui a exatamente um mês? É mensal.

É bimensal. Só que essa nós avançamos em cima do mês.

A gente nunca faz bimensal na verdade. Já podemos levar uma semana, talvez. A 
semana de..., primeira semana de maio, logo depois..., segunda semana de maio, a 
princípio.   

Nossa, vai pular abril inteiro?

De abril.
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