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Local – Hotel Nacional – Mezanino Sala 11

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Gostaria, a pedido da Diretoria da EBC, de comunicar a ausência 

do  Presidente  Dr.  Belluzzo.   Eu  gostaria  que  elegêssemos  um 

condutor dos trabalhos para hoje.

Tenho uma sugestão, o Conselheiro Martins, por favor, 

só hoje.  Contamos com a sua colaboração hoje na ausência do 

Presidente.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – Eu agradeço a indicação, aliás,  não sou a 

pessoa apropriada,  porque  a  Dra.  Ima é  quem tem assumido  a 

presidência  quando  o  Dr.  Belluzzo  não  está,  mas  vou  fazer  o 

possível para desempenhar mais ou menos.



Temos, dentro da nossa agenda, o Item 1 – Informes. 

Não  sei  se  há  alguma  coisa  a  ser  informada  dentro  da  nossa 

agenda.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

Diretoria  Executiva  fez  uma  proposta  de  pauta  porque  não 

conhecia, então, está aqui em seguida da posse do professor Murilo 

Ramos.  Assim, há uma sugestão de pauta da Diretoria Executiva.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – O item 2 que marca a posse do professor 

Murilo  César  Oliveira  Ramos  como  novo  membro  do  Conselho 

Curador em substituição ao Conselheiro Delfim Neto.

O  Doutor  Murilo  está  presente?   De  acordo  com  as 

normas estaria  empossado e peço uma salva de palmas para o 

novo conselheiro.

Acho que seria interessante o senhor dar alguns dados 

sobre a sua pessoa para que todos aqui conheçam.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – 

Muito  boa  tarde,  Sr.  Presidente,  Sr.  Ministro  Sérgio  Resende, 

Presidente da EBC, Teresa Cruvinel e demais membros da Diretoria 



da  EBC  aqui  presentes,  meus  companheiros  e  companheiras, 

conselheiros e conselheiras.

Eu  já  tive  a  oportunidade  em  reunião  anterior  estar 

presente,  em  julho,  e  só  tenho  uma  certa  familiaridade  com  a 

dinâmica  desse  Conselho.   Estive  na  audiência  pública.   Enfim, 

quero reiterar o que disse na primeira reunião, uma satisfação muito 

grande de aceitar esse convite para estar aqui hoje tomando posse 

como  membro  do  Conselho  Curador  da  Empresa  Brasil  de 

Comunicação.

Como professor da Universidade de Brasília, lá se vão 

cerca de trinta anos, na minha vida profissional e acadêmica dois 

temas  são  recorrentes.   O primeiro  quase  a  exaustão,  que  é  a 

necessidade  de  ver  nesse  país  políticas  públicas  claras, 

participativas,  na  área  da  Comunicação  Social,  e  um  marco 

regulatório igualmente claro e transparente.

O  que  espero,  já  ficando  menos  exausto  nesse 

momento,  que  ocorra  agora  com o processo  em vigência  nesse 

momento  da  realização  da  1ª  Conferência  Nacional  de 

Comunicação.  Há percalços, não é surpresa para quem se exaure 

há  anos,  acompanhando  essa  área.   Enfim,  a  conferência  é  a 

oportunidade, desde o processo constituinte nos idos de 87 e 88. 

Claro que em proporções diferentes, em momentos diferentes, em 

situações diferentes, mas a conferência é a oportunidade.  Isso já 

está acontecendo de um tema interditado na mídia da Comunicação 

Social,  da  rádio  e  televisão  particularmente.   Ele  já  está  sendo 



debatido, ainda que a conferência não esteja em processo, nem o 

regimento  se  conseguiu  aprovar  ainda  para  quem  está 

acompanhando  mais  essa  etapa  dolorosa  das  políticas  de 

comunicação no Brasil.  A conferência abre a possibilidade de se ter 

no Brasil um espaço para uma discussão ampla e participativa das 

políticas de comunicação.  O segundo tema recorrente é o da TV 

Pública.

Eu fiz esse prólogo para criar um certo suspense.  Eu 

falei do Congresso Constituinte nos idos de 86 e fui convidado para 

a  mesa  de  abertura  do  Encontro  de  Jornalistas,  preparatória  à 

Constituinte, para falar de TV Pública.  De lá para cá esse tema 

sempre  me  acompanhou  nas  pesquisas  e  nos  trabalhos,  na 

militância, nos embates.  É uma sensação muito agradável estar 

assistindo e hoje participando de perto do processo de implantação 

da Rádio Difusão Pública no Brasil, da televisão pública, da rádio 

pública, por meio da Empresa Brasil de Comunicação.

O mandato, a princípio, é curto.  Mas espero que nesse 

tempo  de  mandato  eu  consiga  participar  e  dar  a  colaboração 

mínima, mas com muito esforço e com coração, para as atividades 

do trabalho desse Conselho Curador.

Muito obrigado.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  –  Em função do  relato  verbal  do Dr.  Murilo, 



acho  que  o  nosso  Conselho  está  trazendo  uma  pessoa  com 

conhecimento  sobre  o  assunto  e  que  manifesta  real  vontade  de 

colaborar com a EBC.

Dentro  da  nossa  agenda,  a  proposta  da  Diretoria 

Executiva da EBC, desconhecendo a proposta da pauta, sugere a 

inclusão do seguinte tema: Avaliação da Audiência Pública.

Eu pessoalmente estava viajando pelo exterior no dia da 

Audiência  Pública  e  não  pude  vir.   Então,  talvez  a  D.  Teresa 

pudesse, já que essa proposta está sendo da Diretoria Executiva, 

formar uma avaliação da Audiência Pública, ou se algum membro 

quiser fazer alguma colocação, é oportuno.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Quero 

levantar uma questão preliminar.  Eu penso que deveríamos, em 

primeiro  lugar,  aprovar  a  nossa  pauta.   Surpreende  a  Diretoria 

Executiva desconhecer a proposta de pauta.  A proposta de pauta 

foi aprovada na mesa anterior, previa que o Conselho nos próximos 

meses se dedicaria a avaliar a programação.  Hoje tínhamos eleito 

a  questão  da  programação  infantil.   E,  num segundo  momento, 

fazermos  uma  avaliação  geral  da  grade  para,  inclusive, 

contratarmos a seqüência da...

Eu não quero, de modo nenhum, me opor, se a Diretoria 

Executiva  disser  que  essas  questões  são...,  inclusive,  eu  trazia 

também a ideia de fazer uma avaliação da Audiência Pública, pois é 



algo  que  temos  de  fazer.   Enfim,  acho  que  devemos  investir  o 

mínimo de tempo para construir uma agenda que seja factível para 

a reunião de hoje.  Inclusive, também quero incluir a questão da 

presidência do nosso Conselho, porque é público e notório que o 

Presidente  está  demissionário.   Ele  anunciou isso nos meios de 

comunicação.   Não  sei  qual  a  informação  que  o  Conselho  de 

Administração tem ou a Diretoria  Executiva tem a esse respeito, 

inclusive, por isso mesmo está previsto no nosso Regimento Interno 

que  temos  de  receber  a  pauta  da  reunião  com  alguns  dias  de 

antecedência à reunião do Conselho.  Talvez o fato de estarmos 

com uma presidência em suspenso possa estar influindo no fato de 

que a Diretoria  Executiva desconhece a pauta.   Os conselheiros 

não  recebem  a  pauta  previamente  como  deve  ser  para  se 

prepararem, inclusive para enfrentá-la.  Eu penso que são questões 

que mereceriam a nossa atenção na reunião de hoje.

Eu  proponho  que  a  gente  minimamente  mantenha  a 

nossa pauta.   Acho que é  importante  que  o  Conselho  examine, 

mesmo  que  não  seja  conclusivamente,  mas  faça  parte  da  sua 

dinâmica permanente o exame, a análise da programação da TV 

Brasil.  Acho que podemos incluir também a questão da avaliação 

da Audiência para servir de lição para as próximas.  Vamos ter de 

considerar  essas  questões  que  a  Diretoria  Executiva  quer 

considerar.  Acho que a gente também merece minimamente uma 

informação sobre quantas andamos a respeito da presidência do 

Conselho  para  que  a  gente  possa,  tendo  uma  agenda  clara, 

enfrentá-la dentro dos limites de tempo que a gente tem.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Então,  vamos  fazer  uma  agenda.   Todos 

concordam?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu 

queria fazer uma colocação, por favor.

Conselheiro, a Diretoria Executiva nunca propôs pauta 

ao Conselho, pois não é o seu papel.  Hoje, talvez em função da 

situação que envolve a presidência do Conselho, a Secretaria do 

Conselho nos pediu uma proposta de pauta,  a gente estava em 

reunião da Diretoria Executiva de manhã.  A Secretaria do Conselho 

– que chamamos de Secretaria do Conselho – são dois funcionários 

que colocamos à disposição do Conselho.  Ou seja, a presidência 

não apresentou uma pauta e a Secretaria não elabora uma pauta. 

Eu estava em reunião de Diretoria e falei: Olha, estão pedindo uma 

proposta de pauta.  E propusemos avaliar a Audiência Pública e 

apresentar aqui uma coisa muito relevante, que é a apresentação 

em linhas  gerais  da  nova  programação  que  vamos  lançar  entre 

agosto  e  setembro.   Mas  não  tem  a  menor  urgência,  pois  o 

Conselho poderá tomar conhecimento disso em outro momento.  Eu 

coloquei também outros dois pontos que não tem a menor urgência. 

É  claro  que  a  Diretoria  vem  aqui  para  ouvir  as  demandas, 

solicitações, explicações, pedido de explicação, qualquer coisa do 

Conselho, nunca foi nosso papel propor pautas, é a primeira vez 



exatamente  porque  o  vazio  estava  colocado  e  a  Secretaria 

entendeu de nos pedir.

Eu gostaria que o senhor entendesse nesse sentido, foi 

acionada a Diretoria  Executiva,  que tentou contribuir  para que a 

reunião não ficasse sem pauta.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Como todos têm a pauta, acho que precisaria 

colocar em votação se aprovam essa pauta da Diretoria Executiva, 

em função inclusive da proposta do conselheiro.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Eu concordo inteiramente com o Conselheiro Daniel, foi 

aprovada uma pauta na última reunião.  Houve um problema que a 

pauta não chegou aqui, mas ela foi aprovada, pode até acrescentar 

novos  pontos,  mas  havia  pelo  menos  dois  pontos  que  foi  a 

avaliação da programação infantil e uma discussão em como, daqui 

para frente, organizar isso, o que foi aprovado.  Imagino até que há 

conselheiros aqui que trouxeram trabalhos para apresentar.   Não 

estou entendendo.

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI – Eu queria concordar com o Conselheiro Daniel, 

saudando  os  demais  membros  da  mesa  e  ao  Ministro  Franklin, 



tanto  que  eu  mesmo,  embora  não  vá  cansá-los,  preparei  um 

pequeno  trabalho  sobre  a  programação  infantil,  não  vou  lê-los 

exaustivamente, vou encaminhá-lo depois à mesa: “Filmes para o 

público infantil  tem conquistado não somente as novas gerações, 

mas, também, jovens e adultos”.   Vou falar de alguns brasileiros 

que são sucesso no exterior nessa área.

Então,  esse  é  um  assunto  que  me  parece  estava 

praticamente agendado.  Eu não sei por que sumiu da pauta esse 

assunto.   Então  voltaremos  numa  próxima  reunião  a  discuti-lo. 

Concordo  com  a  jornalista  Teresa  no  sentido  de  que  talvez  a 

exposição  da  nova  programação,  da  nova  reformulação  da 

programação seja mais importante do que discutir a pauta infantil. 

Eis algo que estava mais ou menos agendado e foi um dos últimos 

temas que o Ministro Franklin  abordou aqui  na última reunião,  e 

quando  foi  projetada  no  telão  a  grade,  foi  que  discutiríamos  a 

qualidade que, aliás, estava sendo criticada a qualidade de alguns 

programas da  área infantil,  tão importante  na  TV Brasil.   Nesse 

ponto não sei como resolveríamos isso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu 

queria falar mais uma palavra.  Eu realmente acho que precisamos 

corrigir, falta a estruturação da Secretaria.  A ata da reunião não 

nos  chegou,  eu  não  me  recordava  dessa  pauta,  tanto  que  a 

Secretaria  pediu  uma  proposta  de  pauta  para  nós.   Com  a 

substituição do Presidente, porque ele já anunciou de público que 

pretende  sair,  a  nova  presidência  terá  de  estruturar  melhor,  e 



teremos de colaborar para isso, uma Secretaria que efetivamente 

funcione, apresentando com antecipação.

Mas não temos nenhum problema - está aqui o Diretor 

de Produção, o responsável pela área de programação infantil – em 

falar sobre a programação infantil que está no ar ou sobre alguns 

dos  novos  programas  infantis  que  entrarão  no  ar.   Agora,  o 

Conselho decide.  Nós também viemos preparados para falar de um 

conjunto de novos programas que entram no ar, tanto na área de 

jornalismo,  quanto das duas diretorias  que produzem conteúdos, 

Produção  e  Jornalismo.   Nós  nos  colocamos  à  disposição  do 

Conselho, uma coisa ou outra.

Fazer  uma  mea  culpa em  nome  do  Conselho,  sem 

consultar os conselheiros.  Acho que temos muita culpa nisso que 

está acontecendo.  Nós não temos, por exemplo, um substituto para 

o Presidente e este declara pelos jornais que está demissionário. 

Nós não ficamos sabendo nada disso oficialmente.  A única coisa 

que me perguntaram, mandaram e-mail:  Vamos fazer reunião ou 

não?   Sim,  claro,  tinha  uma  pauta  estabelecida  desde  a  outra 

reunião.  Mas temos de resolver isso de uma vez por todas, não 

podemos  ficar  na  dependência  da  demissão  ou  não  de  um 

Presidente.  Temos de ter um vice-presidente, temos de ter pessoas 

que façam a pauta, temos de ter a definição dessas coisas.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  A 

Diretoria cuida de muitas outras coisas.



A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Acho que não é o seu papel.  Claro.  Por isso estou fazendo a mea 

culpa.  Acho que você quis contribuir nesse sentido.  Mas existir a 

pauta,  sim,  ou,  então,  um conselheiro  que  seja  designado  para 

trabalhar mais proximamente à Secretaria, porque isso é necessário 

também.  Acho que podemos tratar dessas coisas hoje, não sei se 

antes ou depois das apresentações.  Mas acho que a culpa é do 

Conselho e não da Diretoria.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Eu  gostaria  de  fazer  uma  colocação, 

considerando todas as colocações feitas pelos conselheiros.  Acho 

que a pauta, apesar talvez de o Conselho não ter participado, esta 

apresentada  pela  Diretoria  Executiva  que  está  aqui,  são  dois 

assuntos de alta relevância.  Um é analisar exatamente a avaliação 

da  audiência  Pública  que  mobilizou  todo  mundo  e  outro  são 

informações sobre a nova programação que, aliás, você colocou. 

Qual  é  a  nova  programação  que  a  Diretoria  Executiva  estaria 

eventualmente apresentando.

Eu sugeriria que abordássemos esses dois temas e no 

correr  do  tempo  encaixasse  algum outro  tema adicional  que  for 

julgado conveniente para abordar.



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Eu só 

gostaria  que  o  Presidente  do  Conselho  de  Administração  desse 

algum informe sobre o Presidente, a demissão ou não.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Isso também não sei, não tenho nem ideia.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  Vou  colocar  duas  coisas.   Primeiro,  não  quero  me 

estender muito nesse assunto aqui.  A Presidência do Conselho de 

Administração  não  tem  nenhuma  incidência  sobre  a  pauta  do 

Conselho  Curador.   Eu,  no  entanto,  considero  que  não dá  para 

continuar  do  jeito  que  está,  quer  dizer,  aprova-se  uma  pauta, 

designam-se  responsáveis,  saíram  dois  conselheiros  daqui  para 

apresentar um relatório e isso não está na pauta?  Entende?

Acho que o primeiro ponto da pauta tem de ser isso. 

Afinal foi decidido, as pessoas devem ter trabalhado durante esse 

período e tem aqui um relatório para apresentar e etc.  Essa é a 

primeira coisa.

Eu proponho, Presidente, que esse seja o primeiro ponto 

da pauta.  Acho que não tem nenhuma restrição política, nem nada, 

é só bagunça.  Agora, como falou muito bem a conselheira, tem de 

botar ordem na casa, porque está demais.



A segunda coisa é relativo à demissão, ao afastamento, 

sei lá o nome que se dá, do Presidente Belluzzo.  Eu, igualmente a 

vocês, soube pelos jornais.  Não recebi um telefonema que seja e 

esperava  encontrar  o  conselheiro  aqui  e  formalmente  ele  iria 

entregar e explicar.  Ele não está aqui, então, eu tomarei a iniciativa 

agora de ligar para ele, o que acho que não devia tomar antes.  Eu 

tomarei a iniciativa de fazer isso e ligar para ele.  É o que posso 

dizer.

É difícil para o Conselho eleger hoje um presidente.  Por 

quê?  Porque formalmente o Presidente Belluzzo não entregou o 

seu  afastamento  aqui,  nada.   Então,  poderia  criar,  parecer  um 

açodamento, uma coisa desse tipo.  Eu vou propor que ao final a 

gente  elege  um  vice-presidente,  que  seja  um  presidente  em 

exercício enquanto não resolvermos essa questão.  Mas estamos 

com um pepinozinho de etiqueta, de ritual.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eu 

gostaria  de  me  manifestar.   Nas  duas  últimas  reuniões,  após  a 

saída  do  Presidente  Belluzzo,  eu,  sendo  solicitada  pelos 

conselheiros,  tomei a frente na presidência.   Eu sempre tenho o 

cuidado  de  fazer  algumas  anotações  e,  depois,  repasso  para  a 

Raquel e a Carla, que têm ajudado nessa Secretaria.

Eu estou aqui com uma dessas anotações e, realmente, 

teríamos nessa reunião de discutir duas coisas fundamentais que já 

vêm sendo iniciado a algumas reuniões.  A primeira é em relação 



aos segmentos da grade.  Nós fizemos uma proposta, eu, o Ministro 

Franklin  e  o  Paulo,  da  Diretoria  da  TV,  e  apresentamos  aqui  e 

algumas  pessoas  acharam  que  deveríamos  fazer  uma  divisão 

conceitual dos segmentos, que havia uma mistura entre fomento e 

natureza.  Nós, a partir dessa reunião, teríamos de nos aprofundar 

nessas questões dos segmentos.  Também foi decidido que nessa 

reunião, logo após a Audiência, iríamos nos deter na programação 

infantil.   Aí,  foi  tirado  um  grupo  de  três  pessoas,  Lúcia,  Murilo 

Ramos e Henrique, da TV Brasil, que iriam iniciar essa discussão 

aqui  no Conselho,  inclusive trazendo,  é  uma proposta do Daniel 

também,  de  trazer  a  essa  discussão  os  temas  transversais  de 

tecnologia, linguagem, produção independente e essa distribuição 

geral dos segmentos.  A Lúcia, inclusive, sugeriu a importância de 

discutir  o  neurocognitivo  nessa  análise  toda  da  programação 

infantil.

Então,  estavam preparados e  imaginei  que para essa 

pauta.  Mas, diante do que foi colocado aqui, acho que falta uma 

organização melhor do Conselho em relação a essa Secretaria e os 

encaminhamentos, por exemplo, eu poderia ajudar no sentido de 

melhor  organizar  as  pautas  das  reuniões,  mandar  com 

antecedência.  Eu poderia ajudar nesse sentido.  Mas como isso é 

geralmente o presidente que tem de fazer, ficamos todos inibidos 

nas  propostas.   Então,  a  partir  de  hoje  temos de  resolver  essa 

questão,  senão  vai  ficar  difícil,  nós  efetivamente  ainda  não 

discutimos a programação.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Acho que o Dr. Franklin colocou muito bem. 

Não sei exatamente como funcionam as empresas públicas, mas 

numa empresa privada, vejo pela minha, somos coordenados pela 

CVM, pois as nossas ações estão na Bolsa de Valores, o Conselho 

de Administração que é composto de um determinado número de 

pessoas tem um presidente e um secretário que não é membro, não 

é conselheiro.  O presidente juntamente com esse secretário fazem 

a pauta das reuniões e mandam com antecedência de, pelo menos, 

quinze dias para os conselheiros todos já tomarem conhecimento 

do que será tratado na reunião.

Agora, aqui o Dr. Franklin colocou, quer dizer, acho que 

temos  de  ter  um  presidente  que  queira  ficar  e,  eventualmente, 

designar  um vice-presidente  que  ocuparia  a  função em caso  de 

eventuais impedimentos, para evitar esse negócio de troca, troca e 

troca de presidente, o que desmerece o pedigree de um grupo, que 

é o que temos aqui dentro.

Eu  gostaria  talvez  de  deixar  isso  para  que  outros 

conselheiros pudessem se pronunciar sobre como deveríamos agir, 

porque isso  é  um ponto  muito  importante,  pois  se  não  tivermos 

estruturados,  se  o  próprio  Conselho  Curador  discute  sobre  o 

problema  de  tem  pauta  e  não  tem  pauta,  aí,  vamos  ficar  num 

caminho já meio obscuro.

Eu gostaria de ouvir o que os conselheiros teriam para 

colocar.   O  senhor  já  deu a  sua  posição e  acho que está  bem 



colocado,  mas  poderíamos  ouvir  outros  membros  do  Conselho 

sobre o que se falou até agora.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, só um esclarecimento.  A Conselheira Ima lembra-se 

que  haveria  uma  proposta  de  discussão  de  filosofia  de  grade, 

conceitos de grade.  Também estamos prontos para discutir esses 

temas,  se  o  Conselho  assim  decidir.   Inclusive,  temos  material, 

temos os diretores, ou infantil, ou...

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Uma pergunta: não sei se este Conselho tem secretário 

ou não?

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Se  o  Conselho  não  tem  um  secretário... 

Vejam bem, numa S/A não é o membro de conselho, pode ser um 

profissional, pode ser um funcionário da empresa, geralmente esses 

secretários são através dos diretores de relação com investidores.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O 

Lauro é um funcionário que se demitiu e juntamente com a Raquel, 

que aqui está, faziam a Secretaria do Conselho informalmente, da 

mesma forma atendem outro,  o  Conselho  de  Administração.   O 



Lauro se demitiu.  A Raquel tem feito isso sozinha.  Agora, não é 

uma  Secretaria  que  tem  uma  dinâmica  de  relação  com  os 

conselheiros, quer dizer, eles fazem a interface entre a Diretoria e o 

Conselho, marca reuniões.  Aliás, a interface do Conselho com a 

Diretoria é muito precária, talvez por falta dessa Secretaria.  Quer 

dizer,  estamos  disponíveis  para  o  Conselho  sempre  que  este 

acionar, o Conselho aciona muito pouco fora das reuniões.

A estrutura eu acho que tem de ser mais exclusiva do 

conselho.   Esses  são  funcionários  que  têm  outras  atribuições 

também na EBC.  Mas para isso é preciso que a presidência e a 

vice-presidência que, pelo visto vai existir, pelo que estou ouvindo 

dos conselheiros, acho que isso é uma mudança regimental, porque 

o Regimento não tem a figura do vice-presidente.  A dinâmica da 

Secretaria não é imposta por nós, Diretoria Executiva, ela é imposta 

pela presidência do Conselho.  A presidência do Conselho é que 

deve dizer como é a Secretaria, demandar, pedir os instrumentos. 

A  gente  criou  o  que  podíamos,  e-mails,  uma  página  para  o 

Conselho, por exemplo, eu já ofereci ao Conselho dentro do site 

ebc.com.br, criamos lá uma página para o Conselho e este não se 

moveu  para  alimentá-lo.   Eu  escrevi  pessoalmente  textos 

institucionais sobre quem é o Conselho, quem são os conselheiros, 

eu mesma escrevi.  Eu falei que estava à disposição do Conselho 

para  escrever  aqui  dentro  o  que quiser,  mas o  Conselho  nunca 

escreveu uma linha.  Eu não podia ir além das minhas chinelas.  Eu 

fiz textos institucionais e lá coloquei.  Agora, a dinâmica dela quem 

dá é a presidência do Conselho.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – D. Teresa, acho que na realidade o Secretário 

do Conselho de Administração, via de regra, como eu disse, é um 

membro da área executiva, pode até ser de nível diretor, porque ele 

serve  de  elo  entre  a  Diretoria  Executiva  e  o  Conselho  de 

Administração.   Simplesmente  se  designarmos  um  membro  do 

Conselho  ou  um  outro  profissional  para  ser  secretário  que  não 

tenha conhecimento  da  área executiva,  nós perdemos muito  em 

termos de afinidade.

Acho que seria interessante que essa pessoa fosse um 

membro da área executiva ou secretário.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Um 

membro da área executiva da EBC?

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Um da Diretoria.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Acho que não.  O senhor me desculpe, Presidente, mas acho que aí 

a gente confunde os papéis.  Um membro da Diretoria Executiva 

não pode secretariar o Conselho, o Conselho fiscaliza a Diretoria da 

EBC.   Acho  que  o  Conselho  é  que  deve  ter  uma  Secretaria 



Executiva ocupado por um conselheiro que fosse assessorado por 

um, dois funcionários cedidos pela EBC.  Essa é a minha opinião, 

se posso expressá-la.

MINISTRO  CONSELHEIRO  SÉRGIO  RESENDE 
(Ciência e Tecnologia) – Dr. Martins, na verdade, estamos tratando 

aqui  do  Conselho  Curador.   O  Conselho  de  Administração  que 

existe, e como o Ministro Franklin esclareceu, este não tem uma 

relação direta, digamos assim, administrativa com este Conselho. 

Esse  Conselho  é  para  ter  membros  do  governo,  mas, 

principalmente, membro da sociedade, para discutir, opinar sobre a 

questão da programação, sobre as diretrizes da TV.

Mas o que acontece é que como este é um Conselho e 

tem outro, e como desde o começo entendemos... o Belluzzo é uma 

pessoa que pela sua respeitabilidade e experiência, ele vai conduzir 

a presidência do Conselho.  A empresa tinha cedido um funcionário, 

Lauro,  que  fazia  a  articulação.   Na  verdade,  estamos  tomando 

conhecimento hoje que, primeiro, o Presidente não pediu demissão 

formalmente; segundo, que o funcionário que fazia a ligação pediu 

demissão formalmente.  Por isso, também estranhei de vir para uma 

reunião sem pauta.

Mas acho que estamos entendendo essa questão que 

envolve as pessoas e serve de lição.  Como a nossa Conselheira 

disse, nós agora temos de nos conscientizar da situação, do papel e 



tomar  providência  para  que  o  Conselho  funcione  melhor  das 

próximas vezes.

Acho que devíamos, para entrar no clima da TV, seguir 

a sugestão do Ministro Franklin e começar com a apresentação que 

foi  preparada  para  hoje  da  programação,  para  entrarmos  na 

televisão.  Depois, até no intervalo, vamos poder discutir um pouco 

mais o que fazer.  Acho que não devemos eleger o vice-presidente 

hoje, porque acho que as pessoas têm de se articular, conversar, 

tem de ser alguém que realmente tem interesse, mas alguém que 

os outros queiram que ele ou ela seja.

Minha proposta é seguir a proposta que já foi feita de 

começar a apresentação do que foi preparado da programação, e, 

depois,  vamos  discutir  essas  outras  questões.   Também  a 

Audiência Pública que deixou muito a desejar, mas vamos discuti-la 

depois e ver o que fazer na próxima.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Seria o item de baixo, 2, da nossa agenda.

Acho que o Ministro Sérgio colocou uma posição muito 

inteligente e boa.  Vamos ver o que a área executiva tem a nos 

dizer e apresentar sobre a programação e, depois, podemos avaliar 

a Audiência Pública.



CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Quisera não se abandonar esse ponto que acabou se criando de 

discussão de organização interna do Conselho, propondo que este 

aprove  algumas  medidas  que  já  foram  levantadas  e  que  me 

parecem consensuais.

Primeiro, que a EBC disponibilize dois funcionários para 

servir a partir de agora permanentemente à Secretaria do Conselho. 

Essa  é  uma  primeira  proposta.   Não  podemos  funcionar  sem 

secretaria permanente.  Não precisamos de uma estrutura pesada, 

ao contrário, dois funcionários cumpre perfeitamente esse papel de 

viabilizar a secretaria do Conselho.  Ponto um.

Ponto  dois.   Concordo  também  que  seria  uma 

imprudência  designar  um  vice-presidente  hoje,  mas  poderíamos 

designar interinamente uma pessoa aqui do Conselho, até que essa 

situação da presidência se resolva.  Acho que o Conselho tem de 

aprovar uma posição de que ela tem de se resolver no máximo até 

a próxima reunião.  Essa situação não pode se prolongar, porque 

um presidente não presente torna a instituição problemática, meio 

acéfala, quer dizer, tem repercussões em todos os planos.

Então,  podíamos  aprovar  a  disponibilização  de  dois 

funcionários,  uma  pessoa  do  Conselho  que,  junto  a  esses  dois 

funcionários,  cuidasse  da  organização  da  próxima  reunião,  da 

distribuição da pauta previamente e preparar a próxima reunião de 

modo eficaz.



Em terceiro lugar criar  os mecanismos para que essa 

situação da presidência se resolva no máximo em trinta dias.  Ou o 

Presidente Belluzzo assume efetivamente a Presidência, renuncie 

ou dê lugar, para que o Conselho possa,de acordo com os estatutos 

eleger o próximo presidente que, naturalmente, teremos o cuidado 

de  eleger  uma  pessoa  que  realmente  esteja  em  condições  de 

assumir a função.

Acho  que  esses  três  pontos  poderíamos  deixar 

aprovados para passar para o ponto seguinte.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Eu 

estou  na  Secretaria  Executiva  e  tenho  desenvolvido  um esforço 

para  aproximar  a  EBC  dos  conselhos  e,  principalmente,  do 

Conselho Curador.

A empresa já tem funcionários disponibilizados para a 

infra-estrutura do Conselho, a Raquel e a Carla, que têm feito toda 

a aproximação da empresa com o Conselho Curador, no sentido 

inclusive  de  disponibilizar  a  infra-estrutura  para  as  reuniões, 

transporte.  Mas são tarefas administrativas e tento coordenar isso. 

Quero  dizer  que  isso  está  resolvido  na  relação  do  Conselho 

Curador com a EBC, o que não está resolvido é a condição política 

do Conselho Curador, por exemplo, a definição e a reafirmação da 

pauta que foi decidida na reunião anterior à Audiência Pública, isso, 

nós,  funcionários  empregados  da  EBC  devemos  ser  informados 

politicamente por quem conduz o Conselho.  É esse ato que está 



acontecendo.  Quer dizer, não podemos ser dirigidos, não podemos 

dirigir  politicamente enquanto dirigente da EBC,  as atividades do 

Conselho.  Mas deve haver no âmbito do Conselho alguém que, 

entendemos  que  é  o  Presidente  Belluzzo,  tem  de  dirigir 

politicamente o Conselho, reafirmar as pautas, incluir outras, retirar 

algumas,  gerenciar  as pautas pendentes que o Conselho tem, e 

isso não estamos tendo.

Nós, empregados da EBC, tanto os funcionários, quanto 

eu, que sou da Diretoria Executiva, não temos essa resposta.  Por 

isso, temos, às vezes, alguns mal entendidos como os de hoje.  No 

momento  em  que  nos  socorremos  da  Conselheira  Ima,  da 

Conselheira  Fleck,  muitas  vezes  pela  proximidade,  mas  não  é 

suficiente, porque elas não têm delegação dos demais conselheiros 

para  falar  em  nome  do  Conselho.   Então,  tem  de  haver  uma 

condução política disso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu 

queria  complementar  o  Secretário  Executivo,  dizendo  que  nós 

disponibilizamos dois funcionários administrativos.  Eles são muito 

esforçados, são muito dedicados a atender as coisas do Conselho, 

mas eles têm formação administrativa.   O Lauro,  que saiu,  tinha 

uma  grande  experiência  com  órgãos  colegiados,  mas, 

independentemente dele, ficaram a Raquel e a Carla, mas elas não 

têm formação específica para isso.



O que o Conselho precisa decidir,  em outro momento 

tentei resolver essa questão, acabou não dando certo por outras 

razões, acho que temos de fornecer, se assim decidir o Conselho, 

alguém, um funcionário com uma compreensão política do papel do 

Conselho, do projeto de Comunicação Pública que estamos juntos 

desenvolvendo e, inclusive, que ele possa municiar o Conselho do 

que está na imprensa, do debate sobre comunicação pública, da 

agenda que nos envolve e tal.  Eu, em certo momento, achei que o 

Conselho  precisava  de  alguém  assim  com  uma  formação  mais 

específica,  porque nenhum dos conselheiros,  todos têm as suas 

atividades  profissionais,  ninguém  pode  se  dedicar  full  time ao 

Conselho.   Mas  isso  é  uma  decisão  do  próprio  Conselho. 

Funcionários administrativos nós temos, se o Conselho quiser algo 

diferente podemos ver como resolver.  É para reflexão do Conselho, 

porque  ele  não  pode  não ter  alguém integralmente  dedicado ás 

questões do Conselho, mas que tenha de ter uma formação.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – Fica a colocação para os conselheiros.   O 

conselheiro  colocou três pontos:  um secretário  para o Conselho, 

designar um vice e saber o que vai acontecer com o Presidente. 

São os três pontos que temos de resolver e o senhor colocou.

Vejo, por exemplo, o secretário do Conselho, como seria 

feito isso?  Através de um executivo, de um funcionário da EBC ou 

admitir uma pessoa para isso.



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Proponho o seguinte: que o Conselho aprove a criação 

do  cargo  de  secretário  do  Conselho,  que  a  EBC  designe  um 

funcionário que vá fazer só isso, se for o caso, ela vai contratar, vai 

ver como vai fazer.

Esse secretário executivo, o nome já deverá estar aqui 

na  próxima  reunião,  e  ele  irá  trabalhar  em  conjunto  com  o 

presidente.  É evidente que com um perfil político.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Você é que tem de dizer qual o perfil.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Na minha opinião deve ser um perfil político.  Um perfil 

político é alguém que tenha percepção do papel do Conselho, do 

que o Conselho precisa, etc.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Todos concordam?

Bom, segundo seria designar o vice.  Acho que não teria 

objeção nenhuma.  Assim, resta agora para completar esses três 



pontos, no próximo mês saber o que vai acontecer com o professor 

Belluzzo.  Pergunto: Quem se encarregaria disso?

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Eu estava na expectativa de que eu iria chegar aqui e 

encontrar o Belluzzo para dar uma explicação das suas motivações, 

etc.  e  tal,  não  tinha  feito  isso  antes  e  não  fez.   Eu  ligarei  nas 

próximas 48 horas para ele e perguntar se procede.  Se procede, 

pedirei  a ele que mande uma carta formalizando essa decisão e 

enviarei esta a todos.  Haverá um interino, segundo a proposta do 

Conselheiro Daniel, que responderá até lá e na próxima reunião se 

elege um presidente definitivo.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Já então com esses três assuntos colocados 

resolvidos, acho que para nós dar andamento à nossa reunião...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Presidente, nós já decidimos quem será o interino e ela aceitou, é a 

Ima.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Está eleita.



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Responderá interinamente, tudo bem, do ponto de vista 

absolutamente formal o cargo não está vago.

Nós,  então,  estamos elegendo alguém interino para o 

caso do cargo ficar vago.  Mas você não pode ser eleita e indicada 

até lá, vamos ficar com um buraco.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Para 

cuidar da pauta, pelo menos, até a próxima reunião.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Responder pelo expediente.  Pronto.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Responder pelo expediente.  Exatamente.

Então, para nós darmos andamento à nossa reunião eu 

gostaria de tomar a sugestão do Ministro Resende, que ouvíssemos 

a Diretoria Executiva, a explanação sobre a nova programação a 

ser  apresentada,  que  é  o  que  estava  no  item  2,  da  agenda,  e 

sugestão do Ministro Resende.



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Queria fazer uma ponderação.  Nós aprovamos na última 

reunião,  devido  a  toda  essa  confusão,  está  muito  confuso,  mas 

aprovamos que o primeiro ponto da pauta seria a apresentação de 

um  relatório  que  seria  feito  por  três  conselheiros  sobre  a 

programação infantil, em cima disso iríamos fazer uma discussão. 

Acho que esse é o primeiro ponto da pauta, depois, há um segundo 

ponto  que  é  a  discussão dos  segmentos  da  grade,  devia  ser  o 

segundo  ponto  da  pauta  e,  depois,  é  que  iríamos  entrar  nas 

propostas da Diretoria Executiva que fez as propostas no intuito, 

pelo que me pareceu, no meio da confusão de quebrar um galho. 

Então, vamos fazer, havendo tempo passamos para outro ponto.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Há concordância no que o Ministro coloca? 

Então,  vamos  seguir.   Primeiro  seria  a  programação  infantil, 

segmentos da grade e proposta da Diretoria Executiva.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O 

Conselho não preferiria ouvir toda a apresentação das mudanças 

na  grade  e  deixar  a  programação  infantil  para  um  segundo 

momento?  Porque há mudanças também na programação infantil. 

Não?



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Não.  Acho que deve se seguir a ordem que foi acertada, 

pois prepararam um estudo, trabalharam nisso, então, apresentem 

e, depois, a gente vê o resto.  Isso foi decidido aqui.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Gostaria de lembrar que ao final da reunião nós acordamos que no 

mês de agosto, setembro, outubro e novembro teríamos reuniões 

mensais para discutirmos a programação.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Seria o aprimoramento da programação.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Discutir os segmentos.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Vamos  seguir  a  sugestão  do  Franklin,  a 

programação infantil.  Quem faz?

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  Os  conselheiros  que  trabalharam  podiam  apresentar 

para nós.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Como é a apresentação?  Será em  Power  

point?  Quem faz?

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Na 

verdade,  a  gente  comentou  na  reunião  passada  que  montamos 

esse  grupo,  ou  seja,  foi  sugerido  o  grupo.   Agora,  eu  estava 

viajando para o exterior  naquela data e retornei  ontem.  Eu tive 

contato com o Conselheiro Murilo por telefone, por e-mail, ele já fez 

todo o levantamento bibliográfico, também conversei com o Roberto 

Faustino que vai agora nos mandar DVDs, inclusive, o Conselheiro 

Murilo estava no Brasil  e pode falar  melhor,  pois  ele já  fez uma 

primeira análise da programação, já assistiu a vários programas, e o 

Roberto está encaminhando.  Então, a nossa proposta é de trazer o 

relatório  na próxima reunião,  que já  seria uma apresentação em 

power point.

Agora,  achamos  que  seria  interessante  hoje  a  gente 

ouvir um pouco do Conselho um direcionamento para essa nossa 

análise,  em  relação  à  questão  da  divisão  dos  segmentos.   O 

enfoque  que o  Conselho  gostaria  que  a  gente  não  deixasse  de 

observar nessa análise.  Então, a gente ter subsídio do Conselho 

para trazer a este os elementos que propõe e analisar dentro da 

programação  infantil.   Acho  que  o  Conselheiro  Murilo  podia 

complementar  contando  o  que  ele  já  fez,  um  levantamento 



bibliográfico, fez todo um estudo inicial da programação, e a gente 

começa a se reunir a partir de agora.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – O Conselheiro fará o comentário.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – 

Primeiro quero pedir desculpas, fui atender ao telefonema ali e tem 

insistentemente ligado e tem a ver com a Conferência Nacional de 

Comunicação e me senti na obrigação de fazer o que não costumo 

fazer  que  é  sair  da  reunião  para  atender  o  telefone.   Peço 

desculpas.

Primeiro  fiz  o  levantamento  bibliográfico,  documentos 

que  temos  acumulado  no  nosso  grupo  de  pesquisa  e  na 

universidade  sobre  a  questão  específica  de  programação  em 

relação à mídia e criança e mídia e adolescente.  Esse trabalho já 

começou a ser  feito.   Começamos a montar o grupo a partir  do 

nosso  laboratório  de  Políticas  de  Comunicação,  para  fazer  um 

estudo sistemático da programação a partir  de uma metodologia 

que iríamos discutir  e não tivemos tempo de fazer isso.   É uma 

tarefa  pessoal,  mas  como  conselheiro  desde  hoje,  de  fato,mas 

convidado desde a última reunião,  tenho tentado na medida das 

minhas possibilidades fazer o básico, que é assistir a programação 

da  TV  Brasil  e,  principalmente,  nos  horários  da  programação 

infantil,  para  formar  um  juízo  e  poder  começar  a  fazer  essa 



discussão com o  grupo  que  estamos  montando  na  universidade 

para fazer esse trabalho.

Há muito material sobre isso.  É uma área largamente 

estudada  e  tem toda  as  experiências  internacionais,  TVS,  BBC, 

sites, enfim, é uma área em que não falta referência.

Eu participei nesse meio tempo numa discussão sobre a 

Conferência  de  Comunicação  de  um  seminário  do  Conselho 

Federal  de  Psicologia,  aqui  em  Brasília,  preparatório  da 

conferência,  e  metade da discussão foi  sobre a  relação criança, 

publicidade e televisão.  Eu já fiz contato com o professor Edgar 

Rebouças, meu colega da Universidade Federal do Espírito Santo, 

que é de fato, na área, a maior autoridade que temos hoje nessa 

questão, para se engajar nesse trabalho a partir do interesse, da 

motivação do Conselho Curador da EBC.  Ainda é uma tentativa, 

mas não ficamos evidentemente parados.  E já temos um início de 

trabalho sobre a programação infantil.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Quando  esse  trabalho  poderá  ser 

apresentado?  Na próxima reunião?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – 

Na próxima reunião em outubro, não é isso?  Na reunião de outubro 

certamente teremos algo para trazer a essa reunião.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Não sei se a próxima reunião será em outubro 

ou setembro.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – 

É de dois em dois meses.  Perdão.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Seria em meados de setembro.  Daria para 

apresentar?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – 

Compromisso assumido de que traremos o possível para a reunião 

de setembro.  Faremos o possível.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – OK.  Alguém tem mais alguma colocação?

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI –  Eu  gostaria  de  falar  sobre  a  questão  da 

programação infantil, se assim me for permitido.



Eu fiz um pequeno estudo e vou ler, não vou cansá-los 

porque é uma coisa rápida, mas vou ler, porque escrevi.  Sou um 

jornalista mais de jornal propriamente do que de televisão.

“Filmes  para  o  público  infantil  tem  conquistado  não 

somente as novas gerações, mas, também, jovens e adultos. Entre 

esses  filmes  ganham  destaque  os  do  gênero  animação,  com 

platéias  cada  vez  maiores  e  mais  fieis  e  atentas.   Vou  dar  o 

exemplo de um filme comercial, naturalmente, a Era do Gelo 3, em 

cartaz no Brasil, que é dirigido por um brasileiro conhecido de nós 

todos, Carlos Saldanha.  Durante muito tempo tentou fazer Cinema 

Novo ,  desde os bons tempos do Cinema Novo, nos tempos de 

Glauber,  de  Rogério  e  etc.   Esse  filme nos  Estados  Unidos,  no 

último  final  de  semana,  levou  1milhão  e  231  mil  e  447 

espectadores.  No Brasil está sendo exibido em 764 salas.  Teve 

exibições  em terceira  dimensão a  partir  de  26  de  junho,  em 31 

salas.”

Há muitas produções infanto-juvenis a caminho.  Estou 

falando  isso  para  mostrar  como  dentro  de  nossa  grade  é 

importante, todos sabemos, mas não custa repetir, ter uma visão 

prática e objetiva sobre a programação infantil.

O Elias – Aventuras a Bordo, da Noruega, pela direção 

de  Espen  Fyksen  e  Lise  I.  Osvoll,  é  um sucesso  enorme.   Os 

Pequenos Invasores, de John Schultz, que traz as aventuras de um 

grupo de crianças em férias numa bela casa para enfrentar uma 



invasão alienígena.  Quer dizer, são temas que, ao mesmo tempo, 

são educativos, mas sem serem chatos, sem serem cansativos.

Eu tenho visto o programa da TV Brasil e tenho gostado 

de  muita  coisa,  mas  acho  que  falta  na  concorrência  com  as 

emissoras maiores entrarmos de uma forma mais pesada.  Por isso, 

estou falando isso aqui.

No dia 9 de outubro será lançado no Brasil, de Eduardo 

Schuldt, O Golfinho, que trata da jornada de um jovem golfinho, que 

é  uma  coisa  que  atrai  demais  as  crianças,  o  mar,  o  surf,  a 

juventude,  o  adolescente,  que  está  em  busca  disso  aí, 

principalmente nós, que estamos em Santa Catarina, agora é época 

das  baleias  lá,  são  multidões  de  crianças  a  se  dirigirem  para 

aquelas praias para ver isso.

Para  o  dia  23  de  outubro  é  aguardado  o  filme  A 

Fantasia, onde Vivem os Monstros.  Esse na área do monstrinho, 

mas feito de uma forma mais educativa, escrito em 63, por Maurice 

Sendak, baseado num clássico da literatura infantil americano.  As 

cenas reúnem o que se chamam live action com efeitos especiais 

para criar esse universo mágico.

Para 11 de dezembro é aguardado um novo desenho 

animado  do  Walt  Disney.   Por  que  não  Walt  Disney?   Quando 

comecei no jornalismo na Folha de São Paulo, comecei escrevendo 

um artigo contra o Walt Disney, e o Cláudio Abrano imediatamente 

vetou o artigo e disse: Paulo, você vai escrever contra aquilo que 



todo  mundo  gosta,  que  é  o  Walt  Disney,  por  uma  questão 

puramente ideológica?  Ele não deixou publicar o artigo.  Hoje eu 

reconheço que ele tinha razão.  É a Princesa e o Sapo, na direção 

de Ron Clements.

Quer dizer, são filmes que temos de atingir e elevar os 

nossos níveis de audiência, principalmente na área infantil.  Eu noto 

isso vendo o programa que eu assisti na TV Brasil e as crianças, às 

vezes, querem passar para os demais filmes.

Ele vai apresentar esse filme pela primeira vez, do Walt 

Disney, uma princesa negra que, ao beijar o sapo, não é ele que se 

torna príncipe, mas ela é que se torna uma sapinha.

Principalmente, quero chamar a atenção de vocês, está 

o nosso colega Presidente que é gaucho, o longa-metragem gaucho 

infanto-juvenil,  A  Casa  Verde,  de  Paulo  Nascimento,  que  será 

lançado em abril de 2010, produzido pela Accordes Filmes, de Porto 

Alegre, que aborda temas como a natureza, o lixo, a reciclagem, o 

maio  ambiente,  sempre  de  uma forma bonita,  infantil,  agradável 

para as crianças.   E terá atrizes famosas, como a Castiel,  Ingra 

Liberato,  Fernanda  Moro  utilizou  a  técnica  de  rotoscopia,  que  é 

aquela  utilização  do  desenho  sobre  a  imagem,  no  qual  o  Rio 

Grande do sul está muito adiantado nesse tipo de trabalho, somente 

Porto Alegre.

Enfim, não vou me estender no artigo que fiz, mas fiz 

especialmente para isso, mas eu gostaria de dizer também que a 



própria  Gisele  Bündchen,  até  separei  uma  foto  dela  aqui,  vai 

aparecer numa série de crianças que será veiculada.  Ela se dispôs 

a aparecer.   Veja  só,  talvez porque vai  ser  mamãe logo já  está 

pensando também nisso.  A produtora é a Squared que produzirá 

episódios de 3 a 5 minutos que serão transmitidos pela OEL.  A 

Gisele vai participar do episódio de GIGI & Green Team, que será 

certamente  sucesso  mundial.   Isso  está  no  Yahoo,  na Folha  on 

Line:  Modelo  brasileira,  29  anos,  vai  participar  de  uma série  de 

crianças.   Veja  como  essa  área  é  uma  área  que  está  sendo 

debatida no mundo inteiro.

Mas quero voltar a valorizar e mostrar a vocês que os 

brasileiros são orgulho, no caso de Carlos Saldanha e de outros, 

não me recordo agora, mas estão fazendo sucesso enorme.  São o 

tipo de pessoas que nós aqui temos de manter contato, a TV Brasil 

manter  contato  com  eles  e,  se  possível,  procurar.   Aí,  é  uma 

questão  da  direção  executiva,  da  direção  do  Departamento  de 

Jornalismo.  Por que não obter,  por que não divulgar o sucesso 

desses desenhistas brasileiros que estão nos Estados Unidos?  Por 

exemplo, o Ed Benes, cearense de Limoeiro, que nem se chama Ed 

Benes,  ele  adotou  esse  pseudônimo,  o  nome  dele  é  José 

Edilbenes,  é  um  artista  brasileiro  que  está  nos  Estados  Unidos 

tendo sucesso,  como Mike  Deodato  Jr  também,  trabalhando em 

desenhos animados em filmes de animação com as novas técnicas 

americanas.

É um caminho.   Já temos muita coisa boa dentro  da 

grade infantil, na minha opinião.  Eu procurei durante esses últimos 



dias ver, apesar de eu ter um trabalho específico na minha cidade, 

Lages, sou Diretor de Patrimônio Histórico, mas eu procurava até 

matar e faltar para não perder e poder dar essa opinião.  Estão ali, 

principalmente,  os  trabalhos  do  Ziraldo,  maravilhosos,  mas  acho 

que  podemos  nos  engrandecer  tomando  um  caminho  para  as 

crianças mais, no bom sentido, hollywoodiano, de sucesso, de êxito, 

de coisa bonita, de coisa bem feita, não se preocupando, claro, com 

a educação,  mas se preocupando,  principalmente em apresentar 

coisas curiosas, porque a criança vai começar pela simplicidade.

Eu  só  queria  citar  a  vocês  alguns  outros  artistas 

brasileiros que estão nos Estados Unidos, trabalhando lá e fazendo 

filmes:  Allan  Goldman,  Renato  Guedes,  Wellington Alves,  Rafael 

Albuquerque, que fez o Besouro Azul, Mike Deodato, que é muito 

conhecido, Ivan Reis, com a Lanterna Verde.  Alguns fazem filmes 

mais agressivos e outros menos.  Todos eles mudaram de nome, o 

João Ross passou a se chamar Luke Ross, Edu Francisco, enfim.

O  que  quero  dizer  é  que  a  grade  infantil,  embora 

extensa e deva ser extensa, os psicólogos e analistas da mente das 

crianças é que vão dizer realmente qual o horário mais adequado, 

se é o primeiro horário da manhã ou é o segundo ou o terceiro. 

Mas, de qualquer maneira, temos de torná-la mais hollywoodiana, 

mais agradável,  mais bonita, pois é isso que atrai a audiência, é 

isso que dá audiência, é isso que trará o futuro espectador nosso 

que, daqui a pouco será adolescente, daqui a pouco adulto, daqui a 

pouco vai casar e ter filhos, e vai continuar.



Como eu disse,  terminando volto ao primeiro,  hoje os 

adultos estão vendo cada vez mais filmes infantis, até pelo excesso 

de monstruosidades, de aberrações, desse verdadeiro afresco de 

excrescências  monstruosas  que  os  programas  de  filmes  para 

adultos  mostram  na  televisão,  muitos  adultos  procuram  ver  os 

programas infantis.

É a colaboração que eu trouxe na reunião do Conselho, 

especificamente  sobre  programação  infantil,  dentro  das  minhas 

limitações.  Perdoem-me se não fui muito completo nisso.

Obrigado.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Quem mais tem alguma colocação?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Evidentemente não sou um especialista no assunto, mas procurei 

acompanhar a programação da TV nesse mês na perspectiva de 

participar de um debate e trazer uma contribuição aqui para o nosso 

Conselho.

Concordo  inteiramente  com  as  colocações  do 

Conselheiro Paulo a respeito da importância, pois é muito evidente 

a importância da programação infantil.  Eu acho que a TV Brasil faz 

bem em dar a proporção de tempo que dá à programação infantil, 



talvez até pudesse ampliar um pouco, não muito mais do que isso, 

mas acho que é perfeitamente justificável.

Acho  que  o  nosso  grande  desafio...  Eu  via  a 

programação  e,  também,  gostei  basicamente.   Acho  que  a 

orientação  de  divulgação  e  defesa  de  valores,  esse  é  o  nosso 

primeiro  grande  desafio,  temos de  apresentar  uma programação 

infantil  alternativa  aos  valores  da  violência,  do  individualismo 

desabrido,  da  prepotência  que,  muitas  vezes,  caracterizam 

programações infantis de sucesso.  Infelizmente é assim.  Esses 

valores estão aí e, são, inclusive, predominantes, então, é evidente 

que eles são divulgados e alimentados, as pessoas que fazem a 

programação  infantil  com  esses  valores  que  consideramos  aqui 

abomináveis, eles o fazem não só porque compartilham, às vezes 

nem  compartilham,  mas  porque  sabem  que  esses  valores  são 

demandados  pela  sociedade.   É  uma  disputa  que  tem  de  ser 

travada.  Então, acho que os valores da solidariedade, da liberdade 

com responsabilidade, são valores em disputa na sociedade.

Desse  ponto  de  vista,  a  programação  infantil  da  TV 

Brasil corresponde, porém, penso que um outro desafio que temos 

simultaneamente,  o  Conselheiro  Paulo  levantou  um  pouco  esse 

assunto, é a gente ser capaz de incorporar linguagens que possam 

competir  com  os  melhores  desenhos  animados  baseados  na 

violência  ou  em  valores  que  a  gente  não  considera  razoáveis. 

Desse  ponto  de  vista,  temos  no  Brasil  –  procurei  fazer  uma 

pesquisa muito sumária sobre isso lá no Rio de Janeiro, inclusive a 

partir do encontro com a Laura Castro que esteve aqui na nossa 



Audiência Pública, que faz parte de um centro de referência infantil 

no Rio de Janeiro, é um universo que eu ignorava praticamente. 

Temos  muitos  profissionais  de  alto  nível  trabalhando  nas 

programações  infantis,  desenvolvendo  dança,  teatro,  televisão, 

animação, e eles têm propostas.   O Paulo veio agora com essa 

contribuição  de  brasileiros  que  se  encontram  consagrados 

internacionalmente  e  nacionalmente  e  que  podem  ser 

eventualmente  atraídos  para  conversar  e  contribuir  com a gente 

para melhorar a programação da TV Brasil.

Então, é nessa linha, são esses aspectos para os quais 

queria  chamar  atenção,  mesmo  que  a  gente  não  se  considere 

amadurecidos  para  partir  para  uma  discussão  conclusiva  hoje, 

queria  chamar  atenção;  se  a  gente  pudesse  fortalecer, 

eventualmente, esse grupo temático, que já foi constituído no mês 

passado, para que pudesse suscitar uma discussão, agrupar essa 

gente que está trabalhando, para que venham trazer, por exemplo, 

abrir,  como,  aliás,  recomenda  o  nosso  regulamento,  abrir  parte 

importante da nossa programação, para produção independente, a 

gente fazer um edital para que uma parte importante, acho que um 

terço  de  nossa  programação,  por  exemplo,  seja  preenchida  por 

produções  independentes;  abrir  um  grande  concurso,  seria  uma 

coisa  a  meu  ver  muito  estimulante,  em  termos  de  abertura  de 

discussão,  atrair  para  a  TV  Brasil  a  atenção  pública,  abrir  um 

grande edital em que as pessoas se candidatassem, ter um júri de 

alto  nível  que  avaliasse  as  propostas,  e  que  na  base  de  um 

concurso  aprovasse.   Acho  que  esse  influxo  de  produção 

independente na TV Brasil iria criar, acho que tenderia a vir com 



essa  linguagem  mais  cativante,  sem  perder  os  valores  que 

consideramos fundamentais, e isso tudo acho que desencadearia 

uma dinâmica muito salutar, muito positiva, muito construtiva para a 

programação infantil da TV Brasil.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes  Martins)  –  Quem  mais  tem  alguma  colocação  a  ser 

feita?

CONSELHEIRA LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Acho 

que essa sugestão do Conselheiro Daniel é fantástica, essa idéia de 

podermos abrir um edital, porque vamos analisar a programação, 

estabelecer essa metodologia, mas essa possibilidade realmente é 

maravilhosa, de podermos abrir um edital.  Agora, queria saber se 

temos  recursos  para  isso,  recursos  financeiros,  se  é  viável  se 

pensar nessa proposta.  Acho que a gente convidar um grupo de 

jurados para isso é tranquilíssimo, as pessoas vão aceitar, acho que 

vários  de  nós  tem  contatos  com  nomes  importantes  que 

poderíamos trazer para um júri, até para atrair a atenção e garantir 

uma qualidade daquilo que vai ser contratado.  Mas podemos fazer 

essa proposta, temos condições financeiras de pensar, de destinar 

recursos para um projeto assim?



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Bem, agora a D. Teresa quer fazer também 

uma colocação.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Primeiro, acho que o Diretor de Produção, Roberto Faustino, quer 

falar um pouco sobre essa programação que está no ar, a origem 

dela e o que vem por aí.  Agora, talvez os conselheiros não tenham 

prestado atenção no informe que demos, sobre a nova modalidade 

de  contratação  da  TV  Brasil.   Nós  informamos  ao  conselho 

recentemente  que  a  Lei  da  BBC  previu  uma  participação  da 

produção independente, na construção da grade, mas não previu 

como se contrata, por licitação, dispensada licitação, por edital, etc., 

por  inexigibilidade.   E  a  empresa  TV  Brasil  é  gerido  por  uma 

empresa estatal, portanto subordinada aos rigores da Lei 8666, a 

das Licitações.  Eu estudei muito a lei, estudei muito as formas de 

contratação  das  TV  públicas  internacionais,  e  chegamos  à 

construção de um instrumento, que devo muito ao Dr. Luiz Henrique 

ter formatado, fizemos as consultas ao Tribunal de Contas e à SAJ, 

Secretaria  de Assuntos Jurídicos,  que é  quem deve dar  parecer 

sobre  qualquer  prática  no  serviço  público,  qualquer  instrumento 

dessa natureza, e criamos a norma.  Aí levamos ao conselho de 

administração, presidido pelo Ministro Franklin, que deu inteiro aval 

a  essa  norma,  criando  os  concursos  para  produções 

independentes,  ou  chamados  no  mercado  como  pitching.   Os 

pitchings são concursos, porém adequados à natureza da produção 

audiovisual.  Eles são realizados em duas etapas, lança-se o edital, 



lança-se o tema e as condições do produto, eu já disponibilizei isso 

para  o  conselho,  por  e-mail,  já  disponibilizei  a  norma,  e 

recentemente  o  edital  do  primeiro  pitching,  alguns  conselheiros 

devem ter recebido.  E lançamos, então, com base nessa norma, 

recentemente, o primeiro  pitching, que é um programa sobre meio 

ambiente e sustentabilidade, da diretoria de produção aqui, e que 

foi  muitíssimo  bem  recebido  pela  produção  independente,  pelo 

mercado,  e  está  correndo  para  de  inscrições.   O  número  de 

produtoras que tem nos procurado, para tirar dúvidas lá, temos um 

site, um e-mail onde os esclarecimentos são dados pela comissão 

especial de licitação.  E esse primeiro  pitching é uma experiência 

que lançamos só um programa, exatamente para ver que tipo de 

dúvidas, de dificuldades apresentaria.  Mas estamos considerando 

um instrumento aprovado, e é isso que vamos praticar.  Agora, nós 

vamos  lançar  outros  pitchings.   Estávamos  com  o  orçamento 

altamente contingenciado,  num esforço muito  recente,  meu e do 

Secretário  Executivo,  com o  apoio  do  Ministro  Franklin  e  outras 

instâncias,  conseguimos  agora  ter  um  respiro  orçamentário,  e 

vamos poder lançar mais alguns pitchings daqui para o fim do ano. 

Mas temos algumas outras programações infantis em curso, quer 

dizer, licenciadas ou em produção, sobre as quais eu gostaria que 

os senhores ouvissem o Diretor de Produção, Roberto Faustino.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Teresa, 

queria pedir desculpas a você, pois realmente não li o e-mail, até 

porque estava fora do Brasil, e quando surgiu a proposta aí é tão 

interessante e não tinha lido.



A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas já falei sobre o pitching duas vezes.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – É, mas 

talvez eu não tenha estado na reunião.  Peço desculpas, porque ia 

fazer  uma  pergunta  que  todo  mundo  já  está  sabendo  é 

desagradável.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não,  mas  é  bom  que  o  conselho  fica  conhecendo  os  nossos 

instrumentos administrativos.   Acho importante.   Acho importante 

que  o  conselho  conheça  tanto  as  facilidades  como  as  enormes 

dificuldades que a gente enfrenta.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Mas atendendo à sugestão da Dra. Teresa, 

vamos ouvir a colocação do Roberto Faustino.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Boa tarde a todos.  Grande prazer estar aqui, falar de programação, 

porque isso é uma das coisas que mais  gosto  de fazer,  nesses 

quatro  meses que estou  na  empresa  tenho  convivido  com essa 



grade de programação todos os dias,  embora quatro meses não 

seja um tempo expressivo, em TV, menos ainda em construção de 

grade,  acho  que  já  domino  bem  algumas  oportunidades  e 

principalmente as fragilidades que ela tem.

Gostaria  de  acrescentar  algumas  coisas  específicas 

sobre programação infantil, que acho que são muito importantes na 

análise  da  grade da  TV Brasil.   Primeiro,  o  comportamento  das 

crianças pela manhã é completamente diferente das crianças da 

tarde.   As crianças pela manhã tendem a ter  uma idade escolar 

mais baixa e elas gostam de repetições, à tarde, não.  E um dos 

problemas da grade de programação infantil da TV Brasil é que a 

gente tem excesso de repetições, alguns programas estão no ar há 

muito tempo, e precisam ser substituídos.  Quando você assiste à 

televisão olhando...

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  Deixa  eu  fazer  uma  pergunta?    Você  está  falando 

repetição, é repetição de programas ou uma repetição, vamos dizer, 

dentro do mesmo programa, de certos símbolos, de certas coisas, 

para fixação?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – É 

repetição  de  episódios.   Algumas  séries  com  poucos  episódios 

estão no ar há muito tempo.  O Menino Maluquinho é um dos mais 

celebres exemplos.  O Menino Maluquinho, por exemplo, no Rio de 



Janeiro,  onde  tenho  oportunidade  de  acompanhar  o  Ibope,  em 

Brasília  também, mas no Rio de Janeiro eu acompanho o Ibope 

minuto a minuto, no Rio de Janeiro ele ganha, todos os dias, da 

Band, da CNT e da Rede Teve.  Todos os dias, não é eventual, é 

uma vitória freqüente.  O que significa dizer que durante 45 minutos, 

todas as manhãs no Rio de Janeiro, a TV Brasil é a quarta colocada 

em audiência.   Logo depois o Menino Maluquinho sai  do ar  e a 

gente despenca para zero em questão de dois minutos, porque a 

grade  de  programação  da  TV  Brasil  não  esteve  preparada,  até 

agora,  a se comunicar com uma faixa de público e manter essa 

comunicação,  e  fazer  a  transição  desse  público  de  forma 

imperceptível,  porque  a  grade  tem  quebras  bruscas  de 

comunicação,  ao  longo  de  toda  a  hora  do  dia,  não  só  na 

programação infantil.  E a criança registra isso com muita rapidez. 

Meio diz e quinze, meio dia e vinte, na TV, as crianças de todas as 

idades vão buscar programação esportiva, é uma pausa onde ela 

toma conhecimento do seu time no futebol, da pauta esportiva do 

calendário brasileiro, e à tarde, quando a programação infantil volta, 

ela  não  deve,  não  pode  voltar  com o  mesmo perfil.   O  mesmo 

Menino Maluquinho que repetido pela manhã ganha da Band e da 

Rede TV dá quase zero à tarde.   O mesmo.  Então, são outras 

crianças, que não gostam de repetição, que detestam repetição.

Estou  começando  a  trabalhar,  a  partir  de  agora,  a 

primeira faisã da manhã, com as crianças na idade pré-escolar e na 

primeira idade escolar.  Por quê?  Se você baixar para as classes C 

e D, essa criança tende a entrar mais tarde um pouco na escola, 

são  crianças  que  às  vezes  não  tem  creches,  e  a  gente  tem o 



compromisso  com  essas  crianças,  de  ofertas  de  entretenimento 

maior  do  que  com classes  médias  e  altas.   Então,  acho  que  a 

primeira  idade,  tanto  meninas  quanto  meninos,  e  a  idade  pré-

escolar, nós temos que baixar nossa oferta para a classe C e D, 

para depois a gente se comunicar.   E na verdade hoje estamos 

estreando coisas,  agora em setembro,  que a crianças de classe 

média e alta pagam para ter nas TV por assinatura e terão de graça 

na TV Brasil.  Acho que esse é um serviço importante que estamos 

capacitados  a  prestar,  só  que  não  podemos  fazer  só  em 

licenciamentos, ou seja, produtos feitos fora do Brasil e contratados 

provisoriamente para estarem na nossa grade, temos que fazer isso 

também em produções próprias.  Só que animação é muito cara, e 

muito  demorada.   Por  exemplo,  a  maioria  dos  exemplos  que  o 

Conselheiro  Paulo  deu,  e  são  exemplos  que  acompanho  com 

curiosidade,  principalmente  a  trajetória  desses  brasileiros  no 

exterior,  é  preciso  considerar  que  um  brasileiro  como  Carlos 

Saldanha,  quando  chega  no  exterior  e  alguém  paga  para  ele 

desenvolver o trabalho dele, o trabalho dele não é mais dele.  Ele 

não é dono nem de um por cento do que ele faz, ou seja, pertence a 

alguma major  que vai  licenciar  isso no mundo inteiro e você vai 

pagar caro por isso.  E a primeira janela de exibição desses longa-

metragens do Brasil não é a TV aberta, é a TV por assinatura em 

franquia mundial, uma Sony, uma Nickelodeon.  Tem uma janela de 

exibição que segue a distribuição de receita, é planejado lá atrás, 

no desenvolvimento do produto.  Então, exibir longa de animação 

para a TV Brasil é possível, mas não é uma coisa tão rápida de se 

fazer,  tem que se aproximar das distribuidoras, das produtoras e 



entrar como uma das janelas de prioridade, alegando a condição 

que tem de TV pública do país.

Outra  coisa  importante  na  programação  infantil,  que 

acho que  é  responsabilidade  nossa,  e  que  temos que  caminhar 

para fazer, é variar o nosso sotaque.  A programação da TV Brasil 

está previsto que em outubro ela passe a estar  em rede,  o que 

significa que muitos programas hoje, produzidos localmente, como 

Belém, Belo Horizonte, Salvador, Recife, passarão a ser veiculados 

em rede de TV, incluindo muitos programas infantis.  Acho que isso 

é fundamental, acho que isso nos ajuda a vestir a missão da TV, 

com animações, e live action de qualidade.  O Dungle Balango é um 

exemplo, já tem duas temporadas inteiras produzidas, vamos agora 

para a terceira, é um produto de excelente qualidade desenvolvido 

regionalmente, com sotaque regional brasileiro.

Outra coisa importante, que se falou aqui, acho que o 

Conselheiro Paulo, Conselheiro Daniel, é a gente funcionar como 

uma contrapartida à reverberação da cultura do maniqueísmo da 

violência que a TV comercial  tanto bate.   Acho que não é essa 

oferta,  óbvio que essa oferta tem um efeito imediato do fluxo de 

audiência,  altíssimo,  mas  ele  tem um efeito  contrário,  no  médio 

prazo, na formação do cidadão.  E o que a gente tem que oferecer, 

como contrapartida a isso, são histórias bem construídas, narrativas 

contemporâneas, que atraiam todo tipo de público, mas permeada 

por  valores  de  construção  de  cidadania  e  cultura.   E  estamos 

encontrando  isso  em  todas  as  séries  regionais  que  temos 

acompanhado.  A gente vai estar fazendo uma revolução na grade, 



em três anos, a partir de setembro.  Infelizmente são três, gostaria 

que fosse menos tempo, mas não é possível.   E a programação 

infantil será bastante afetada por isso.  Hoje, se formos avaliar a 

programação infantil da TV Brasil a gente já verá bons resultados e 

nem  é  algo  para  o  qual  eu  tenha  colaborado.   Já  havia  uma 

programação infantil bem construída, mas muito em cima do acervo 

da TV Cultura de São Paulo, o que particularmente me incomoda.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – O 

Menino Maluquinho, a Turma do Pererê é uma construção da TVE. 

Acho que devemos ser justos com essa.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – A 

nova  temporada  da  Turma  do  Pererê  já  está  gravada.   Vamos 

estrear a nova temporada da Turma do Pererê, foi toda gravada em 

HD, é uma Turma do Pererê  high tech,  embora continue aquela 

roupinha de onça, pintadinha, e os resultados artísticos foram muito 

interessantes.   A Turma do Pererê  tem um público  cativo  muito 

forte, por incrível que pareça, tanto quando o Menino Maluquinho e 

ambas  passaram  a  ser  agora  uma  franquia  da  TV  Brasil,  por 

adquirimos os direitos sobre as duas séries junto aos criadores.

Temos um programa novo do Ziraldo, que vai estrear no 

dia 23 de agosto, um programa onde o Ziraldo, segundo ele, realiza 

o sonho de misturar a habilidade dele como criador, a aspiração 

dele como professor.  Ele mistura as duas coisas no programa, não 



é um programa fácil,  estamos trabalhando muito nele, porque ele 

parte da premissa de se comunicar não só com as crianças, mas 

também com os pais e mães das crianças, e não é fácil você se 

comunicar, no mesmo segmento, com públicos tão variados.  Então, 

tem sido um desafio acertar essa narrativa com o Ziraldo, mas é 

uma estréia que vamos fazer agora, daqui a duas semanas.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Que horas?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Ele vai estrear domingo ao meio dia, mas por uma proposta que o 

Ziraldo tem de se comunicar com a família.  Mas acho que ele tem 

que engrossar o nosso caldo à tarde, que ali é que começamos a 

ter problemas com nossa grade.  A nossa grade, até meio dia, não 

há críticas, a problemas a resolver, mas não há críticas graves a 

ela.

A  partir  da  tarde,  a  gente  começa  a  ter  buracos  de 

comunicação.  Esses buracos se aprofundam às seis e meia da 

tarde, logo depois do Sem Censura, e no início da noite a gente erra 

o passo e não consegue mais acertar, porque boa parte do público 

vai  embora.   Você  percebe,  pelo  minuto  a  minuto,  que  cada 

intervalo das redes comerciais existe uma expectativa muito grande, 

as  pessoas  vem à  TV  Brasil,  grande  quantidade,  mas  logo  vão 



embora.  A gente tem que tentar acertar ali para aproveitarmos essa 

pré-disposição em assistir \à TV Brasil.

Então,  a  gente  deve  estar  usando o  ABZ  do  Ziraldo, 

como  chama  o  programa,  para  estar  melhorando  e  qualificando 

essa programação da tarde.

Tem  duas  séries  de  animação,  uma  francesa  e  uma 

americana, que estamos estreando agora em setembro,  que são 

séries  típicas  para  as  crianças,  meninos  e  meninas  da  primeira 

idade,  que se chama O Porco e os Pezinhos Mágicos de Fany. 

Confesso  a  vocês  que  não  sabia  dessa  pauta  de  programação 

infantil, senão teria vindo preparado para mostrar um trecho para 

vocês.  

De qualquer maneira, estamos aprofundando o viés de 

comunicação infantil que a grade já trazia, e qualificando a oferta e 

diminuindo a repetição que é mortal para a comunicação vespertina.

Acho que é isso, como introdução.  Falei do Fanny e do 

Porco.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Depois da apresentação do Faustino, alguém 

tem comentários a fazer?  Pois não.



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  Olha,  eu  acho  extremamente  positivo  que  estejamos 

discutindo conteúdo, e a gente começa uma discussão de conceito, 

do  que  queremos  do  conteúdo.   Acho  que  isso  é  função  deste 

conselho  aqui,  é  a  gente,  através  das  diferentes  experiências 

profissionais, regionais, preocupações inclusive, sermos capazes de 

dar diretrizes, opiniões, etc., que permitam, a quem está fazendo o 

dia-a-dia da televisão, ser capaz de reverberar de alguma forma o 

que  colhermos  por  aí.   E  não  é  que  colhemos  diretamente, 

perguntamos se viu tal programa da TV Brasil, mas é a partir da 

nossa experiência profissional, de vida, de cada um dos caminhos 

da vida que a gente trilho.  Tudo isso.

Em particular,  eu acho muito bom que a gente esteja 

começando a discutir  programa infantil,  sabendo que não vamos 

esgotar a discussão hoje.  O pessoal aí vai preparar o seu relatório, 

contribuições,  acho  que  numa  próxima  oportunidade,  trazendo 

novos programas, acho que a discussão vai se enriquecer.  Mas 

mesmo  que  estejamos  entrando  de  uma  forma  meio  torta,  um 

pouco  capenga,  acho  que  essa  discussão  aqui  é  extremamente 

rica,  e  acho muito  bom que esteja  começando pela  questão  da 

programação infantil.  Primeiro porque é uma área crucial para a TV 

pública, porque você trata com o jovem cidadão, a criança cidadã, 

tratando-a como cidadã.  Eu sempre cito um negócio que a Xuxa 

falou uma vez, que fiquei impressionado.  Ela disse o seguinte: a TV 

aberta,  comercial,  ela não lida com criança de menos de quatro 

anos, ela não lida porque essa criança não se transformou ainda 

num consumidor, capaz de encher o saco da mãe e do pai, quero 



que compre isso, quero que compre isso, porque depois disso ela já 

aprendeu, e já é tratada pela TV comercial.  Então, a TV comercial 

não lida com criança de quatro anos.  Acho que esse é um desafio, 

temos de ter programação para criança de menos de quatro anos, e 

seguramente a programação vai ser diferente da outra, eu não sei o 

que é pois não sou especialista nisso, mas essa criança começa a 

se formar, já com a visão cidadã, valores, tudo isso, que ela recebe 

em casa.  Vamos ter claro, ela recebe em casa, de modo geral os 

pais passam isso para ela.  Mas se for para a televisão ela vê outra 

coisa.  Evidentemente que eu acho que em outros países do mundo 

já se faz, acho que no Brasil já se faz.

Em segundo lugar, a TV pública, além de ser importante, 

é uma área onde a TV pública no Brasil tem experiência e sucesso. 

Vide o exemplo da TV Cultura, vide o exemplo da TV Educativa do 

Rio, vide o exemplo citado aqui de várias emissoras regionais, em 

Minas,  do  Pará,  de  outros  lugares,  que  produzem programação 

infantil  de ótima qualidade, e muitas vezes não tiveram foi janela 

nacional para exibir isso.  E muitas vezes, pode dizer, mas aqui está 

faltando isso, se botar um pouco mais de recurso aqui dava uma 

crescida.  E choque essa é uma função da TV Brasil,  é também 

prover meios que elas, muitas vezes não terão por si só, pela sua 

dinâmica de financiamento, e que você provendo certos meios você 

dá um ganho de qualidade muito grande.  E isso que o Faustino 

falou, acho muito importante.  Eu também acompanho a posteriori, 

não  em tempo  real,  a  audiência  da  TV  Brasil,  e  é  disparado  o 

segmento  onde  ela  tem  melhor  audiência,  é  na  programação 



infantil.  Disparado, porque você já formou um certo público e pode, 

em cima disso, trabalhar mais.

E acho muito importante a gente ter filmes, animação, e 

esse é um problema, porque animação é caríssimo.  O meu sonho 

é ver o pessoal do Maurício de Souza na TV Brasil, e acho que é 

possível  a  gente  construir  isso  se  souber  trabalhar  modelo  de 

negócio, uma série de coisas etc.,  porque acho que ele faz uma 

coisa com valores,  ele faz uma coisa com firme raiz  nacional,  e 

além de tudo já  tem um V-zero desgraçado,  acho que isso vira 

produto que você vende lá fora.

E outra coisa, não sei se o ABZ do Ziraldão resolve isso, 

acho que é uma coisa que falta na TV pública na área infantil  e 

infantil/juvenil,  que  são  jogos,  entretenimentos  que  façam  as 

pessoas...  Eu me lembro que quando estava na Inglaterra tinha um 

programa na BBC que meus filhos não saiam da frente da televisão. 

Era um programa de perguntas e respostas, mas só que era feito de 

uma  forma  que  os  garotos  entravam  num  castelo  medieval,  e 

quando acertavam uma pergunta caia uma ponte levadiça e eles 

passavam para uma próxima coisa,  quando erravam caiam num 

fosso e ficavam lá dentro.  As crianças adoram aquilo.  Mas era um 

programa, no fundo um programa de perguntas e respostas que 

tinha um lado de entretenimento, tinha um lado de informação, etc. 

e tal, e tinha uma tremenda de uma audiência na BBC.  Claro que 

era  uma produção  de  altíssimo nível,  etc.   Mas  eu  acho  que é 

possível se fazer.  Eu não sei, de repente o ABZ seja uma coisa 

assim, não sei o que é.



O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – O 

primeiro bloco do ABZ é um desafio, é o Ziraldo desafiando uma 

pequena  platéia  de  crianças  para  resolver  um  enigma  que  ele 

produz,  através  dos  traços  dele.   Mas  não  é  exatamente  esse 

espírito.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Mas de qualquer forma, estou levantando isso, porque é 

uma área onde no Brasil existe acúmulo.  Não é à toa que muita 

gente está lá fora fazendo coisa infantil, é porque aqui dentro ele já 

teve a criatividade dele despertada para isso.  Evidentemente você 

não  tem  como  repatriar  para  dentro  do  Brasil,  por  questões 

comerciais, isso é uma coisa caríssima.  Mas isso significa também 

o seguinte, que tem muita gente que já trabalhou com esses caras 

que estão dentro do Brasil, etc.  Se nós soubermos canalizar isso 

para dentro da TV pública, e acho que aí o instrumento do pitching 

é um instrumento para isso, a gente saber formatar projetos, que a 

gente peça coisas onde sabia o que quer.  Eu quero um programa 

dessa e dessa natureza.  Mas às vezes, com tal valor, o que você 

tem  para  me  oferecer?   Eu  estou  seguro  que  vamos  nos 

surpreender  que  virão  coisas  interessantíssimas  que  a  nossa 

inteligência  não produziria  uma formatação de um projeto  antes, 

etc., porque existe tradição nessa área.



Por último, acho que na programação infantil devíamos 

trabalhar bem esse ano, fazer os pitchings, dar avanços, etc. e tal, e 

devíamos ter um projeto, não sei em que prazo, se é no início do 

ano que vem, etc., mas realizar um seminário sobre programação 

infantil  para televisão pública, que valha para o Brasil,  que valha 

para fora, diferentes comunidades.  Eu acho que temos acúmulo 

nisso aí para primeiro atrair gente, segundo atrair idéias, terceiro ser 

capaz de produzir coisas que depois tem um mercado lá fora, que 

isso ajuda a financiar a TV pública.  Então, eu acho que se a gente 

tiver  condição  no  ano  que  vem,  no  início  do  ano,  realizar  um 

seminário  sobre  programas  infantis  para  televisão,  trazendo 

cobrões do mundo, ao mesmo tempo quem já fez aqui, etc., acho 

que depois de avançar em conceitos, uma série de coisas, teríamos 

um material  ilustrativo,  possibilidade  de  programas,  de  negócios 

importantes.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Eu queria, por gentileza, só respondendo algumas colocações do 

Ministro Franklin.  Primeiro, em relação à programação regional, a 

idéia é exatamente essa, vamos estar analisando o que é produzido 

regionalmente, as coisas que já estiverem no ponto passam a ter 

janela  nacional,  em  rede,  e  no  segundo  momento  a  gente 

comparece como co-produtor e ajuda a criar as novas temporadas, 

aportando evidentemente instrumentos que às vezes faltam, como 

Belém, que produz com muita dificuldade.



Segundo  ponto  que  acho  importante,  é  o  seguinte. 

Repatriar  hoje um animador é mais difícil  do que um jogador de 

futebol.  Aliás, a analogia é até boa, porque hoje é muito mais fácil  

fazer animação do que ter um campinho de futebol para você bater 

bola no Brasil.  Antigamente os craques estavam em cada esquina 

e agora estão em cada computador, e o Brasil  tem revelado, no 

mundo inteiro,  muito talento para desenvolver  animação.   Então, 

óbvio que para cada meia dúzia de animadores consagrados pela 

indústria americana, deve haver sessenta desconhecidos aqui, com 

talento, para expressar sua arte, e já com computador, com coisas 

feitas.   Acho  uma  grande  idéia  direcionar  pitchings para  esses 

projetos  de  animação,  porque  ainda  que  você  não  colha  do 

mercado algo pronto, algo lapidado, você vai colher um talento para 

estar trabalhando junto com ele.  Acho uma ótima idéia.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Animação é muito caro e demorado, como já disse aqui o Roberto, 

mas há um esforço nosso, em conjunto com o Ministro Juca, com o 

Ministério da Cultura, Secretaria de Audiovisual.  Nós lançamos um 

programa,  até  fomos  a  Gramado,  juntos  um programa de  cinco 

milhões, a EBC entrou com 2.1, o Ministério com 2.4, tem mais um 

outro recurso aí que completa os cinco milhões.  Esse programa é 

gerido pelo Ministério da Cultura, a EBC é parceira.  Ele vai resultar 

em dezoito pilotos de animação, e duas séries completas.  Mas isso 

só estará pronto ao final de 2010.  É o tempo do concurso e da 

produção.   Depois,  dos  dezoito  pilotos,  tiradas  as  duas  séries 

completas, restarão ainda quinze pilotos para os quais poderemos 



buscar  patrocínio,  parcerias,  sociedades,  em  suma,  para 

desenvolver, porque uma série é muito cara, em animação.

Queria dizer também, assim, gosto muito de ser justa 

com o direito intelectual.  Devemos, sim, à TVE do Rio de Janeiro, 

não só à TV Cultura, sobretudo na gestão de Elisabeth Carmona, 

uma  grande  produtora  infantil;  a  criação  de  Maluquinho  é  um 

conteúdo que foi indicado para o M, e ganho dezenas de prêmios 

internacionais,  e  concorreu  ao  Emmy que  é  o  maior  prêmio  de 

televisão do mundo.  Esse é um conteúdo desenvolvido pela antiga 

TVE, ancestral da TV Brasil, bem como o Pererê, ambos baseados 

na obra de Ziraldo.  Acho que agora já temos muito Ziraldo, temos 

que variar  os  autores infantis  na TV Brasil.   Agora,  eu não sou 

contra exibir  os conteúdos da TV Cultura,  eu defendi  e trabalhei 

para viabilizar o licenciamento de um Cocoricó para TV Brasil exibir, 

de um Castelo Ra-tim-bum, que é da TV Cultura, acho que estamos 

para  além da  competição  no  campo  da  TV  pública,  e  devemos 

trocar  conteúdos.   Agora,  eles  têm mais  do  que  nós,  hoje  eles 

acumularam  mais.   Mas  acho  que  são  muito  importantes  as 

criações da TV Cultura de São Paulo, e que devemos combiná-las 

com  as  nossas  próprias  produções,  e  os  licenciamentos  de 

terceiros.  Essa série que vem aí, Como as Coisas Funcionam, não 

é infantil, Roberto, a gente não pode dizer que é infantil, mas ela 

também interessará muito às crianças, como funciona o microfone, 

como as coisas funcionam, ela é uma coisa assim.  Ela também 

atende a  uma faixa adolescente  interessante.   Então,  há  muitos 

licenciamentos bons no mundo, e acho que a gente também não 

deve ter o preconceito do licenciamento, e devemos combinar as 



três coisas, e o desenvolvimento dos sotaques.  Catalendas é uma 

série linda, da TV Cultura do Pará, porém curta, porque lá não há 

recursos.  Agora, precisamos fazer uma parceria, institucionalizar e 

desenvolver  um Catalendas  mais  longo,  porque  como a  série  é 

curta, a gente repete, repete, repete e aí começa a ficar chato.  Mas 

isso também está no plano, que é desenvolver produções regionais, 

buscando  os  diferentes  temas  da  realidade  social  e  cultural 

brasileira.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Como já foi avisado que o coffee break está 

pronto, eu gostaria, antes de fazermos uma pausa, ver se o Ministro 

Rezende o Ministro Juca tem algum comentário a fazer sobre o que 

se falou sobre programação infantil.

MINISTRO  CONSELHEIRO  JUCA  FERREIRA 
(Cultura) – Primeiro, eu tenho uma pergunta para Roberto.  A tarde 

de domingo há uma estruturação do poder do dial da televisão, do 

controle,  onde  os  adultos  querem  ver  o  futebol  e  tem  mais  a 

competição com aqueles programas de auditório que praticamente 

escravizam a atenção das pessoas.   Será que a  criança,  nesse 

período, terá poder para garantir que seja disponibilizado para ele? 

Vocês devem ter isso, e por isso estou perguntando, os horários 

existem  estruturas  de  poder  que,  dentro  da  família,  permite  o 

deslocamento em cada horário, por controle.  E a tarde de domingo 

é  clássica,  aquela  soneca  no  sofá,  aquela  pós-feijoada,  e  o 



Flamengo,  Fluminense,  Vasco,  Corinthians...   Desculpe,  foi  uma 

escorregada minha, mas não precisa tripudiar.  O Vitória, pronto.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Ministro  Juca,  depois  de  quatro  anos,  é  difícil  tirar  a  criança  do 

futebol.  Não é com programas de criança que se tira, depois de 

cinco  anos.   O  que  eu  acho  curioso  é  o  seguinte,  as  mães, 

principalmente de baixa renda, é preciso que a gente estimule na 

consciência delas de que não há na TV Brasil,  nada que impeça 

que elas deixem os filhos a manhã inteira, a tarde inteira, não há 

restrições, não há problemas, ela tem a sensação de que a criança 

dela está aproveitando o tempo dela com uma audiência útil, e não 

ameaçada por  coisas  que  seria  mais  uma preocupação na  vida 

dela.   Então,  isso  tem  que  ser  aprofundado.   Vejam  que  nos 

Estados  Unidos  tem redes  inteiras,  24  horas,  com programação 

filtrada, muitas evangélicas, inclusive.  Os Estados Unidos tem três 

redes evangélicas, que concorrem com a NET de lá, é uma NET 

que  tem  tudo,  tem  entretenimento,  tem  dramaturgia,  que  tem 

novela,  shows,  filtrado  por  um  olhar  politicamente  correto,  onde 

nada passa, que seja motivo de preocupação.  Então, temos essa 

coisa, é importante aproveitar isso.  Agora, você percebe todos os 

dias o poder do futebol sobre a audiência infantil,  principalmente 

acima da primeira idade escolar.   Até a primeira idade escolar é 

tranqüilo, é muito difícil  que a gente consiga.  Hoje temos a pré-

idade escolar de três a quatro anos, primeira idade escolar a partir 

de  cinco  ou  seis  anos.   É  uma massa  enorme de  crianças,  de 



meninos e meninas.  É por isso que não tem, nem na TV comercial, 

oferta para crianças no domingo à tarde, porque é praticamente...

MINISTRO CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Cultura) 

– O que estou levantando é anterior à capacidade de atração que o 

futebol tem sobre essa faixa, é o poder do adulto, do cabeça da 

família  em definir,  nesse  horário,  domingo  a  televisão  é  dele,  e 

nesse  sentido  transferir  um  programa  infantil  para  esse  horário, 

tenho impressão que mesmo que a  criança  deseje  assistir,  está 

estruturado sociologicamente um controle da televisão.  Agora,  a 

outra coisa que queria levantar é o seguinte, eu concordo com a 

visão que Teresa levantou, a gente não precisa ter preconceito de 

comprar programa, acho que as TVs européias, algumas TVs aqui 

perto  da  gente,  tem  bons  programas  que  a  gente  poderia  se 

esforçar,  comprar,  que  são  pedagógicos,  tem uma linguagem já 

interessante, e ajudam a compor uma grade de qualidade, atraente. 

E gosto muito da idéia de viabilizar um negócio com Maurício de 

Souza.  Maurício de Souza é o maior fenômeno da cultura infantil 

no Brasil.  Mais de setenta por cento das revistas infantis que são 

vendidas são os personagens da Turma da Monica.  Ele ganhou 

disparado  de  Walt  Disney,  Pato  Donald  já  era.   E  é  fraca  a 

passagem para animação.  Eu fui ver o estúdio dele, é uma revista 

em movimento, o que perde atratividade, mesmo as crianças tendo 

todo esse recall da revista, porque não tem aquela...  Eu senti até 

que melhorou.  Assisti, esse semana, um com meu filho, e senti que 

está um pouco melhor o movimento, o cenário, etc. e tal.



Cartoon Network.

Então, no primeiro Governo Lula, antes de existir a EBC, 

ele tentou ir para a TV, a negociação chegou ao ponto de dar certo 

e empacou na coisa mais secundária do mundo, ele queria lançar 

simultaneamente o programa também numa rede comercial,  não 

me lembro se era SBT ou qual, e isso empacou.  Eu achava que ele 

devia ter aberto essa possibilidade.  E ele é uma pessoa assim que 

tem  negócio,  ele  é  muito  consciente  da  importância  dele  e  da 

possibilidade.  Eu estabeleceria uma conversação.  Agora, tem que 

dar um up grade da infra-estrutura.  O problema da animação não é 

que  é  caro  e  demorado,  animação  não  precisa  ser  demorada, 

inclusive,  ela  é  demorada porque não temos uma infra-estrutura 

tecnológica para dar suporte.   Olha,  um dos filmes de animação 

mais bem sucedidos, brasileiros, o Grilo Feliz, o cara passou nove 

anos fazendo, porque como não teve acesso a infra-estrutura, ele e 

a  família  dele  desenhou  quadro  por  quadro.   Então,  aí  é 

insuportavelmente longo.  Acho que além desse investimento que 

estamos  fazendo  com a  TV  Brasil,  o  Ministério  da  Cultura  está 

negociando com o BNDES um investimento de peso para criar uma 

infra-estrutura de animação e uma política de animação.  Mas aí 

não  é  para  curto  prazo,  para  dentro  de  cinco  anos  termos  um 

volume de produção.  Mas aí vai ter que investir em formação de 

artistas,  formação  de  desenhistas,  aprofundamento  de  software 

aqui no Brasil para satisfazer a demanda, investimento em negócios 

que usem animação como base, linha de crédito.  É uma política 

complexa.  Mas Roberto precisou, os filmes de animação americano 

sempre  tem brasileiro  lá  na  criação,  você  vê  até  quando  não  é 



diretor, são pessoas que...  É porque aqui não tem a infra-estrutura 

nem o  volume de  negócios  que  dê  sustentação,  aliás,  não  tem 

volume  nenhum,  é  um  amadorismo  absoluto.   Eu  tenho 

acompanhado de  perto,  porque é  um assunto  que  me interessa 

pessoalmente, e precisa de uma política industrial.  E é a área mais 

rentável do audiovisual.  E se a gente fizer essa política, o grande 

beneficiado,  acho  que  poderia  ser  mais  uma  possibilidade  de 

parceria entre o Ministério.  Agora, não é para curto prazo, porque 

tem  que  montar  uma  infra-estrutura  de  peso.   Eu  fui  ver  os 

chineses,  gosto  tanto  desse  assunto  que  fui  ver  lá.   É  genial  a 

maneira que eles planejaram, eles tiraram uma meta, em dez anos 

ser  um dos  maiores  produtores,  tem seis  anos  e  já  atingiram a 

meta.  Agora, é uma meta sofisticadíssima, tiraram não sei quantas 

escolas  de  belas  artes  e  disseram,  vinte  e  cinco  por  cento  dos 

formandos  daqui  vão  ser  os  artistas  de  animação,  pegaram  as 

escolas  técnicas  e  equiparam  para  milhares  desenhistas, 

contrataram  vários  indianos,  que  são  bons  em  softwares,  para 

desenvolver, pois os chineses são fracos.  Os americanos seguram 

o software até ele perder o impacto da novidade, e só soltam dois 

ou três anos depois,  aquele mesmo que transforma, começa um 

rosto,  vira  um  bicho,  vira  mais  jovem,  mais  velho.   Aquilo  eles 

seguraram até o ineditismo ter sido esgotado.  Então, precisamos 

ter uma política industrial  nessa área para dar sustentação à TV 

Brasil  e  toda  possibilidade  de  animação  no  Brasil.   Estamos 

trabalhando no projeto, o BNDES gosta muito, Luciano, Presidente 

do  BNDES,  tem  consciência  plena,  e  acho  que  podemos 

estabelecer uma parceria para fortalecer isso.



É isso que queria dizer.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Agora o Ministro Resende.

MINISTRO  CONSELHEIRO  SÉRGIO  RESENDE 
(Ciência e Tecnologia) – Bem rápido.  Eu falei sobre esse assunto 

no conselho, acho que já faz um ano, sobre a questão da TV Brasil 

veicular  programas  de  ciência,  novamente,  ou  feitos  aqui  ou 

cedidos por canais públicos externos, a BBC tem séries de ciências 

muito  boas.   Mas  temos  que  estimular  a  confecção  aqui.   E 

lamentavelmente, no ano passado, Faustino, o Ministério da Ciência 

e Tecnologia tinha recursos no orçamento para isso, e a idéia era 

fazer o que o Ministério da Cultura está fazendo para a TV Brasil, 

entra com uma parte, a TV entra com outra parte, a gente faz um 

conjunto  de  programas.   E  o  ano  terminou,  e  perdemos  o 

orçamento,  porque não foi possível chegar a um acordo sobre a 

forma de fazer, como fazer, o que fazer, na verdade, como entrar na 

grade  e  como  fazer,  como  encomendar,  fazer  edital,  ou 

encomendar  de  alguma  forma  a  grupos  que  já  têm  experiência 

nisso.

Mas pouco antes de entrar aqui na reunião, você estava 

ali com a Diretoria, e disseram que estão em contato estreito com o 

Professor Ildeu de Castro, que está ali, que é freqüentador, é o meu 

acompanhante nessa reunião da TV Brasil, do conselho curador já 



há tempo.  Ele é o nosso diretor de popularização da ciência, tem 

grande experiência nessa área, de popularização, divulgação.  E 

como disse, naturalmente, é preciso discutir o conceito, o tipo de 

programa que vai querer ter.

Mas  temos  algum  recurso  este  ano,  e  para  usar  é 

preciso tomar decisão rapidamente.  Então, estou querendo é que 

vocês consigam chegar a uma forma legal, realizável,  e digamos 

assim inteligente, de poder fazer essa parceria, para que tenhamos 

a TV Brasil com programas de ciência.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Ministro  Sérgio  Resende,  a  gente  esteve  juntos,  eu  e  Professor 

Ildeu, há duas semanas, e confesso o seguinte.  Temos que saber o 

nosso  potencial  e  as  nossas  limitações.   Cada  país  tem  uma 

herança narrativa, ao contar histórias, característica.  E o Brasil não 

é propriamente um país experiente em narrativas científicas.  Eu 

morro de medo de cair no clichê e desagradar a todos nós e a todo 

mundo.   Então,  as  propostas  que  haviam sido  desenhadas elas 

esbarravam  com  o  clichê,  no  ano  passado.   Com  o  clichê  do 

professor cientista, maluco, com a carinha, anteninha...  Então, eu 

apresentei para o Professor Ildeu, há duas semanas, no Rio, um 

programa que considero espetacular, que nunca vi nada parecido 

no  Brasil,  mas não estou  propondo a  ele  que  a  gente  traga  do 

exterior, mas sim que a gente produza um brasileiro, com aquelas 

características, contratando o consultor que criou ele na Inglaterra, 

para nos ajudar aqui.  Ele adorou o formato do programa.  É um 



programa que descobre as nuances da ciência na própria natureza, 

em campo aberto, explorando as paisagens, os rios, as florestas.  É 

um  programa  dinâmico,  extraordinário.   Foram  produzidas  três 

séries,  chama-se  Ciência  Nua  e  Crua.   Ele  gostou  muito  da 

proposta e a gente já retirou hoje a maneira de fazer, o modelo de 

negócios, como vai ser proposto.  Então, tenho certeza que vamos 

resolver isso, esse ano.

Só queria, rapidamente, falar para o Ministro Juca, sobre 

o Maurício de Souza.  A gente teve dois encontros com o Maurício. 

Eu  acho  que  tanto  o  Maurício  quanto  o  próprio  Daniel  Azulay 

poderiam ter colaboração com a nossa programação infantil.  Daniel 

Azulay está sem tela há anos, continua sendo o mágico de papel 

que muitos de nós tiveram contato na infância, e é uma pessoa com 

uma capacidade incrível  de renovação,  que acho que tem muito 

valor no Daniel, e as novas gerações praticamente desconhecem. 

O Maurício, a maior dificuldade com ele é exatamente chegar a um 

estilo  de  animação  que  não  seja  tão  NAIF,  tão  historinha  em 

quadrinhos, como é, que ele consiga dar um salto de mobilidade, de 

ação, de aventura.  E muito disso vem pela sonoplastia também.  A 

proposta dele era uma proposta muito anos oitenta.  A gente está 

tentando chegar a um modelo novo.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – Então,  agora o  coffee break.   No máximo, 

quinze minutos, porque já são dez para as cinco.



(Intervalo)

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Vamos começar, então, a nossa continuação? 

Durante o intervalo o Sr. João Jorge, Presidente do Olodum, pediu 

que  ele  queria  alguns  minutos  para  fazer  as  suas  colocações. 

João.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Bem, boa tarde a todos e a todas.  Depois da última reunião que 

tivemos, procurei assistir a programação infantil da TV, levando em 

conta  crianças  assistindo  junto  comigo.   E  procurei  observar  a 

reação daqueles que estavam assistindo os programas pela manhã. 

E duas coisas que chamaram atenção no questionamento deles, a 

questão da qualidade da imagem e a questão da criatividade dos 

programas  que  estavam  passando.   Esses  programas,  para 

Roberto,  eu  sou  da  Bahia  e  em Salvador.   Então,  a  turma que 

assistiu foi de cinco anos, que é meu neto, até dezessete anos.  No 

domingo alguns deles pedem para tirar, muda, muda, porque eles 

querem ir  para o esporte,  para programas de esporte.   Mas em 

compensação,  os  adolescentes  assistem  com  muito  interesse, 

narrativas e programas que falem da história recente do Brasil.  Por 

exemplo, nós assistimos juntos o Hercules 56, o documentário que 

passou.  Os atores estão aqui.  Então, o que me chamou atenção é 

que  preciso  aperfeiçoar,  melhorar  a  qualidade  da  imagem,  e  é 

preciso também colocar muito mais criatividade.  Seria bom se a 

gente pudesse, também, incorporar programas que são feitos fora 



do Brasil, mas que têm como viés a África Negra, o Caribe, que são 

programas feitos pela BBC de Londres, ou pelas TVs da França, da 

Espanha, da Itália, e que contam, na realidade, outras formas de 

vivência  e  saberes.   Agora  mesmo,  nos  canais  abertos,  está 

passando  um documentário  feito  na  Etiópia,  chamado  África  on 

night, que é baseado muito na história do reggae, mas esses jovens 

adolescentes  adoraram  e  ouviram  coisas  que  não  tinham  visto 

ainda.

Então, eu penso que é interessante, se a gente puder 

ampliar essa questão das TVs regionais, e no caso da TV Bahia, 

tem um acervo de coisas muito interessantes, tem programas muito 

bem feitos também.  E ao mesmo tempo para trazer os contos, as 

lendas  e  as  narrativas  desses  outros  lugares  do  Brasil.   Na 

realidade, fora Bahia, Rio, São Paulo, também temos oito estados 

do Norte, temos uma produção diversificada de conhecimentos, no 

Maranhão, muito extensa, muito rica, e acho que uma programação 

diversificada poderia também propor essas trocas de saberes, fazer 

uma coisa como se fosse um circulando, envolver de tal forma que 

eu possa receber, na TV brasileira, passando na Bahia, coisas do 

Norte, coisas de outros lugares que nem imagino que tenha.  Seria 

como se fosse incorporar uma tecnologia do conhecimento, e como 

ele  é  muito  diverso,  a  gente  pegaria  essa  forma  de  falar  na 

televisão, para acrescentar uma tecnologia do conhecimento que 

está na vivência das pessoas.  Seria mais do que programas de 

descrever, como foi e o que é, mas incorporando principalmente a 

música, já que essas tribos bem jovens adoram diferentes tipos de 

músicas.  Ma TV tem uma programação de música muito ligada ao 



samba do  Rio  de  Janeiro,  que  já  não  corresponde mais  a  uma 

realidade nacional, de diversas formas de música.  Se você pensar 

no Pará, por exemplo, se pensar na música do Rio Grande do Sul, 

por  exemplo,  se  pensar  na  própria  música  contemporânea  no 

interior  da Bahia.   Então,  na realidade você pode ter  programas 

infantis que também tem a ver com música, e/ou se quisermos até 

fazermos programas em que a participação dos adolescentes e das 

crianças da música sejam muito mais intensas que apenas receber, 

eles também possam ser  protagonistas dos programas ligados à 

música.  Talvez num domingo seja muito interessante se a gente 

puder  ter,  na  realidade,  programas  infantis  que  tenham  uma 

presença da música e das crianças também fazendo música.  Tem 

um programa  do  SBT,  no  sábado,  que  faz  muito  isso,  crianças 

cantando,  crianças  se  apresentando,  e  é  um  dos  líderes  de 

audiência no sábado à tarde.  Por quê? Porque justamente não está 

ali só para a criança ver o adulto, ver o outro, ele também está ali 

podendo cantar, fazendo sua apresentação musical, acertar e errar, 

o  que  daria  uma  mudança  interessante.   Então,  penso  que  a 

inclusão  da  música  brasileira,  ou  música  que  as  crianças  e  os 

jovens gostem, seria interessante.  E se preocupar com essas duas 

questões, a qualidade da imagem e a criatividade.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – Obrigado, João.  Agora o Ministro Franklin 

quer também fazer alguma colocação.



MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Eu queria saber qual é o outro que vamos tratar.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Pois não.

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI – Bem, aquela minha opinião sobre o programa 

infantil da TV, eu já dei, até passei por escrito para ser transcrito. 

Mas eu gostaria  de contar  um episódio  interessante,  visando as 

observações  dele.   Eu  trabalhava  num  escritório  de  assessoria 

parlamentar, dirigido pelo então Deputado Marco Antonio Coelho, 

quando resolvemos fazer para o Deputado Doutel de Andrade, o 

projeto de nacionalização das histórias em quadrinho, e verificamos 

que a resistência foi muito grande.  Não conseguimos aprovar, nos 

primeiros  momentos,  aquele  projeto.   Então,  fomos  fazendo  a 

nacionalização,  principalmente  no  Globo,  que  só  apresentava  o 

Fantasma, o Dick Tracy.   Brucutu, tudo estrangeiro, do  Sindicate 

Futures.   E conseguimos colocar  paulatinamente,  ano após ano, 

uma por ano, uma tirinha nacional.  Foi aí que entrevistei o Dias 

Gomes,  o  Maurício  de  Souza,  e  foi  aí  que  fomos  praticamente 

fazendo o que hoje é as histórias de quadrinho, quase todas são de 

desenhistas brasileiros.   Então,  isso é  um exemplo para que as 

coisas aos poucos possam ser encaminhadas no sentido de atrair 

esses  tantos  que  não  foram para  os  Estados  Unidos,  mas  que 

assessoraram  esses  que  foram  para  lá,  paulatinamente,  para  a 



nossa televisão.  Só que as coisas caminham relativamente com 

uma  certa  calma,  até  para  não  encontrar  uma  resistência 

intransponível.  Era isso só, uma curiosidade.

Obrigado.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Queria pedir que o Diretor de Esportes, o Roberto Gontijo, se quiser 

falar  um  pouco,  para  os  conselheiros,  que  falaram  muito  em 

qualidade  de  imagem,  explicar  a  situação  tecnológica  que  nós 

herdamos, e a situação tecnológica que nós estamos preparando, 

com investimentos.   Só depois disso teremos outra realidade de 

sinal, de qualidade de imagem.

Queria  dizer  aos  conselheiros,  acho  que  o  conselho, 

além de acompanhar, estimular, cobrar, sugerir, o conselho nunca 

se posicionou, por exemplo, sobre um dos grandes embates que a 

gente sofre.  Agora mesmo a gente foi alvo, a TV Brasil foi alvo de 

uma série de ataques, até queria pedir à assessoria de imprensa 

que distribua cópia do nosso artigo no Correio Braziliense,  onde 

discutimos um pouco a  questão da audiência,  que pode ser  um 

tema para uma próxima audiência.  Por exemplo, há uma realidade 

de pesquisa que é absolutamente inadequada à realidade da TV 

Brasil, a existência dela no espectro eletromagnético.  Quer dizer, 

pesquisa-se duas praças e isso não corresponde à nossa realidade. 

Espero que o conselho se manifeste também sobre as agressões, 

sobre os ataques, e sobre as providências.  Por exemplo, ontem, na 



Argentina,  houve  uma  deliberação  em  relação  a  esporte,  Canal 

Siète terá prioridade, por exemplo, na transmissão dos jogos, das 

disputas esportivas que envolvam os times nacionais da Argentina. 

Não espero que a gente chegue a tanto num nível de confronto com 

a  TV  privada,  mas  que  a  gente  recupere,  por  exemplo,  um 

dispositivo da lei da EBC que tivemos que transformar em objeto de 

negociação, de um veto do presidente da república na nossa lei, 

para viabilizar a aprovação dela no Senado, que era o artigo, por 

exemplo, que permitia à TV pública deter o direito automático de 

transmitir uma partida esportiva, um evento esportivo, que foi objeto 

de aquisição de direitos por parte de uma TV comercial, quando ela 

decide não transmitir.  Então, abdicamos, não tinha outro jeito, e foi 

para o veto.   Mas isso precisa ser recuperado, por exemplo.   O 

conselho tem condições políticas de tomar muitas iniciativas, todos 

têm projeção, podem escrever, podem fazer ações políticas.  Por 

exemplo, esporte, não vamos ter, a não ser programas esportivos, 

enquanto na Diretoria de Jornalismo há dois programas esportivos, 

tem  desempenho  de  audiência  satisfatória,  dentro  da  nossa 

realidade  de  audiência.   Mas  nunca  teremos  nada  de  esportes, 

enquanto não for resolvida alguma questão assim, sobre direito de 

transmissão.  A Argentina resolveu isso muito bem, está avançando 

muito em comunicação pública.

É  uma  questão  que  queria  colocar  para  reflexão  do 

Conselho.

E queria que vocês ouvissem o Roberto Gontijo.



O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Nós tínhamos aqui, dentro da pauta sugerida, 

que a Diretora Helena Chagas faria também um pronunciamento.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Eu queria sugerir o seguinte.  Não era a apresentação aí 

da...

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Morreu.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Ah, morreu?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não derrubou a pauta de nova programação?  Não sei, porque o 

conselho não optou por fazer a infantil.  Eu perguntei: vamos fazer a 

nossa proposta?

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  A  infantil  terminou,  Teresa.   Se  terminou,  podemos 

discutir outra coisa.  Estou sugerindo que discuta outra coisa.



A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ah, 

está bem.  O conselho decide, o conselho é soberano.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Eu acho que seria interessante, talvez como a 

área de jornalismo ainda não foi ouvida, Helena pudesse fazer uma 

colocação  sucinta,  rápida,  pelo  menos  para  o  conselho  tomar 

conhecimento.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Sobre  os  novos  programas?   Seria  isso?   Só  que  os  novos 

programas devem falar as duas diretorias.  Helena fala e depois o 

Roberto fala, porque os novos programas estão nas duas diretorias.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Foi o que acabei de propor, Teresa, e você disse que 

esse assunto estava vencido.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu 

pensei que o conselho tinha derrubado a nossa proposta de pauta. 

Não derrubou.  Ótimo.  Fui eu que fiz a proposta.



A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Vamos lá.  O Roberto, como diretor de produção e programação, 

vai  poder  falar  melhor  sobre  o  pacote  do  todo,  no  geral,  dos 

lançamentos.   Eu  quero  falar  só  sobre  os  três  programas  do 

jornalismo,  que  estamos  estreando  no  dia  23  de  setembro,  às 

dezoito  e  trinta,  uma quarta-feira.   Vamos  estrear  um programa 

chamado Papo de Mãe.  O que é o Papo de Mãe?  É um programa 

que  estava  faltando  na  nossa  grade,  que  fala  para  os  pais  e 

educadores.  Acho que até as crianças vão gostar desse programa. 

E qual é a grande novidade dele?  Ele tem uma linguagem muito 

mais informal, muito mais interessante, muito mais moderna que a 

maioria  dos  programas,  caretas  que  temos  nessa  faixa.   É  um 

programa  que  foi  idealizado  pela  Mariana  Kotscho,  que  é  uma 

repórter  muito  experiente,  foi  da  TV  Globo,  era  repórter  do 

Fantástico, teve três filhos, resolveu mudar de vida, largou a TV, 

juntou-se a uma produtora e a uma equipe de primeira qualidade e 

apresentou esse projeto para nós, do qual gostamos muito.  É um 

programa temático dirigido para mães e pais.  Já estamos com o 

programa gravado, está em edição, estou com o espelho dele, se 

alguém quiser ver.  O primeiro programa será sobre o parto, não vai 

falar  cientificamente,  mas  vai  mostrar  o  grande  número  de 

cesarianas  no  Brasil,  procurando  sempre  falar  também  para  as 

mães mais carentes, de baixa renda, onde você pode procurar nas 

cidades principais, os hospitais onde se faz parto normal alternativo. 

As crianças estarão presentes no programa.  A apresentadora é a 

Mariana,  tem  a  apresentadora  dois,  que  faz  junto  com  ela,  há 

convidados na sala de visita e na parte de trás ficam as crianças 



interagindo  com  a  mãe,  levam  desenho.   Os  câmeras  também 

interagem no programa, uma câmera é uma mãe, que no meio do 

programa sai  de trás da câmera e começa a dar palpite.   É um 

programa  que  tem  VTs.   Como  eu  não  estava  preparada  para 

mostrar isso aqui hoje, eu não tenho nada desse programa aqui, só 

na minha casa que tenho o primeiro piloto, mas ele está muito bem 

cuidado, muito bonito. Eu tenho umas fotos na pen drive que posso 

mostrar.

Do jornalismo essa é a primeira estréia, na quarta-feira, 

dia  23  de  setembro.   Esse  programa  será  reapresentado  aos 

sábados,  às  12h30min,  em  que  pegamos  outro  público  e  outro 

horário.  Inicialmente esse programa seria  semanal,  às  12h30min 

durante  a  semana,  mas  depois  que  o  Roberto  viu  o  programa, 

achou-o tão bom e tão interessante que resolveu propor passá-lo às 

18h30min e ficamos muito felizes com isso. 

O  outro  programa  estréia  na  sexta-feira,  dia  25  de 

setembro,  às  22  horas,  o  que  antigamente  se  chamava Revista 

África e agora vai se chamar Nova África.  Esse programa é fruto de 

uma licitação, uma coisa muito demorada, mas finalmente chegou 

ao fim.  É aquele sonho de fazermos um programa com notícias e 

grandes  reportagens  sobre  a  África.   Estou  com  o  primeiro 

programa na pré-edição e quero mostrar um pedaço dele a vocês, 

pois quero manter a surpresa.



Esse primeiro programa é feito em Moçambique.  Como 

primeiro  programa,  ele  é  a  apresentação  da  série,  que  terá  26 

programas.   A  primeira  etapa  tem  13  programas  e  6  já  estão 

captados.  Esse programa tem uma abordagem mais histórica, mas 

as imagens são lindíssimas. Tem informações, coisas interessantes 

sobre  a  ilha  de  Moçambique,  onde  esteve  degredado  o  Tomás 

Antônio  Gonzaga  da  Inconfidência,  por  onde  passou  também 

Camões.  Tentamos fazer uma coisa visualmente muito bonita, mas 

também um pouco educativo, com um pouco de história, falando um 

pouco da nova África hoje.

O  segundo  programa  também  ainda  vai  estar  em 

Moçambique,  mas  vai  apresentar  aspectos  mais  modernos  da 

população  do  País.   Esse  é  o  começo  dele.   Nesse  telão  as 

imagens  nunca  ficam  muito  bonitas.   Esse  é  um  programa 

jornalístico,  mas  também  tem  de  ter  uma  linguagem  meio 

cinematográfica, não sei se já encontramos o equilíbrio.  Não quero 

passar o programa inteiro porque nenhum de vocês vai querer vê-lo 

no dia da estréia.  É um suspense, é só para deixar um gostinho na 

boca de vocês.  Esse primeiro programa está tendendo mais para o 

poético.  Estou pedindo para os próximos ficarem um pouco mais 

jornalísticos no ritmo e na dinâmica, mas o primeiro tinha de ser 

mais emotivo.  Depois vai haver programa sobre a AIDS, em outros 

países  africanos,  muita  coisa  sobre  economia,  investimentos. 

Escolhemos esse primeiro porque toca mais o coração brasileiro.



A outra estréia do jornalismo para essa mesma semana 

é o Programa Para Todos, uma espécie de revista cultural, criação 

do  Florestan  Fernandes,  nosso  gerente  em  São  Paulo.   É  um 

programa cultural, tentando também sair por uma linguagem e uma 

temática um pouco diferente, que é pegar um pouco mais da cultura 

da periferia, tentar colocar outros estados, enfim, é um programa 

jornalístico e está em finalização. Isso é um piloto, juntando vários 

trechos de pilotos, só para vocês terem uma idéia.

(Apresentação de vídeo.)

São só três, isso não é um programa.  Eles fizeram para 

nós vermos cenário, posicionamento dos apresentadores.  Esse é 

sobre culinária.

(Apresentação de vídeo.)

É um programa mais leve tentando atingir  um público 

mais jovem.  Os programas África e Papo de Mãe são contratados, 

mas têm uma duração longa.  O Papo de Mãe são 52 programas, 

temos um pacote que dá para o ano todo, o que nos leva a pensar 

na possibilidade de colocar duas vezes por semana.  O África são 

treze mais treze no contrato que também pode ser renovado e o 

Para Todos é uma produção nossa caseira, feita pela TV Brasil de 



São  Paulo,  pois  é  muito  importante  começarmos  a  produzir 

programas em São Paulo.

Em formatação temos o programa do Luis Nassif  que 

ainda  está  sem  nome,  que  tentará  transpor  para  a  televisão  o 

debate rico  e  interessante  que ele  faz  no Projeto  Brasil  dele  na 

internet.   Ele tem pessoas da melhor qualidade, contribuições de 

diversos setores sobre as políticas públicas.  Ele produz debates, 

inclusive propostas que são aproveitadas nos diversos setores e 

estamos discutindo o melhor formato para passar esse debate para 

o formato televisivo.  Esse programa deve estrear em outubro ou 

novembro. 

De  novidade,  teremos  também  o  novo  cenário  do 

Repórter Brasil que deve ficar pronto até final de setembro, que terá 

uma cara nova.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Serei compacto.  São quase 18 horas e sei que há pessoas com 

agenda pela frente.

Vou  dar  uma  visão  de  como  essas  novidades  vão 

impactar  na  grade  de  programação.   Estamos  pegando  dois 



desafios importantes no mês de setembro.  O primeiro é reformular 

a faixa das 18h30min, uma faixa crucial para os nossos objetivos de 

curto prazo.  Essa faixa hoje é o princípio de uma seqüência do que 

eu chamo de buraco de comunicação na nossa grade.  O Papo de 

Mãe, que a Eliana mostrou, será dedicado a essa faixa, é uma das 

atrações.  A nova temporada do Animania, às sextas-feiras, às 18 

horas.  E o programa que apostamos bastante que é o Como as 

Coisas  Funcionam,  um  programa  que  pega  mais  menininhos  e 

menininhas, que mostra curiosidades sobre submarinos, aviões, o 

gás carbônico, a origem das coisas no universo.  E Snobs, uma 

série de dramaturgia australiana, que ganhou o prêmio Emmy de 

2008, série que tem um cachorrinho e algumas crianças, que serve 

para  combater  o  preconceito  na  relação  dos  adultos  de  classe 

média australiana sobre um grupo de ciganos, é uma série que tem 

grande  potencial  de  formar  e  segurar  audiência  nessa  faixa 

fundamental  para  estabelecermos  o  elo  de  comunicação  com  a 

programação noturna.

Outro desafio que começamos a tratar em setembro é 

reconstruir  a faixa das 22 horas, uma faixa da saída do jornal,  a 

qual  internamente  tenho  chamado  de  faixa  planeta  terra,  para 

debatermos as coisas mais atuais e a história do planeta.  Essa 

história  começa com o Nova África que é a atração das sextas-

feiras.  O programa que vem ser o pitching também virá para essa 

faixa das 22 horas. Um dos dias da semana estou propondo que 

tenhamos,  até  na  linha  do  que  o  Conselheiro  João  Jorge, 

programas de linha da BBC dedicadas a culturas sulamericanas, 



caribenha, brasileira, num desses dias, especialmente quarta-feira, 

um dia cruel por causa da grade de futebol, e precisamos de um 

remédio mais forte.

Rapidamente  passarei  a  apresentação  dos  novos 

programas,  não só  restringindo  a  setembro,  mas também o  que 

estamos preparando para mudar essa grade. Referi-me no início a 

uma revolução em três atos e apostamos muito nisso para virar 

grande parte das nossas fragilidades até março.

Agora em agosto, daqui a três semanas, a campanha já 

está no ar, as chamadas são de altíssimo nível, temos a minissérie 

do Silvio Tembler, a Era das Utopias, produzida originalmente para 

três,  mas  conseguimos  transformar  em  seis  episódios.   São 

entrevistas  de  alto  nível,  é  um  produto  de  televisão,  não  é  de 

cinema, ao contrário da minissérie Travessias que produzimos há 

pouco  tempo  que  era  um  programa  de  cinema  e  não  deu  o 

resultado que esperávamos por isso.  Emendamos na saída da Era 

das Utopias com a estréia da minissérie do General Abreu Lima, 

uma série dirigida pelo Geraldo Sarno em quatro episódios.

Ainda em setembro, a estréia do Snobs.  Na semana do 

dia 21 de setembro temos estréia todos os dias: o Snobs, o Papo de 

Mãe,  o  Como  as  Coisas  Funcionam,  a  nova  temporada  do 

Animania,  o  Expedições,  programa  apresentado  pela  Paula 



Saldanha, e a nova atração da faixa das 20h30min, uma série para 

a qual gostaria de chamar bastante atenção que se chama A TV 

Que Se Faz no Mundo.  Rapidamente, estamos numa guerra com 

essa faixa das 20h30min porque ela era um terreno em que não 

germinava  absolutamente  nada,  um  terreno  sem  cultura  de 

audiência.   Tínhamos  uma  faixa  de  documentários  latino-

americanos legendado às 19h30min, que eram os documentários 

da América Latina, seguido de uma faixa musical, que como o João 

Jorge constatou,  tem comunicações regionalizadas mas não fala 

com todo o público.   Então tínhamos um corte de audiência,  de 

visibilidade,  de  comunicação  às  19h30min,  aprofundado  às 

20h30min e estamos gastando chumbo grosso às 20h30min para 

tentar criar uma cultura de audiência.  Por exemplo, disseram que a 

Era das Utopias deveria entrar às 22h30min.  Eu também acho, um 

dia  ela  estará  às  22h30min,  mas  na  entrada  principal,  estamos 

apostando para as 20h30min para tentar fazer com que a escada 

do jornal seja construída.  O jornal está praticamente sem escada 

até hoje, está subindo sem degrau para subir.  Um jornal que ainda 

assim fecha uma média consolidada de 1,5 no Rio de Janeiro tem 

potencial  para dobrar  se tiver  uma escada construída.   Estamos 

falando de 90 mil lares por minuto só no Rio de Janeiro.  Noventa 

mil  lares  no  Rio  de  Janeiro  são  350  mil  pessoas,  então  não  é 

desprezível.   Estamos  queimando  chumbo  nessa  faixa  das 

20h30min. 

Ainda em setembro temos o Para Todos que vai para o 

final de semana e duas novas estrelinhas para nossa constelação 



infantil que são as series Os Pezinhos Mágicos de Franny, séries 

consagradas em vários  lugares no mundo inteiro  inéditas  na TV 

aberta  brasileira,  dubladas  e  não  são  séries  com  cara  de 

estrangeira, são séries universais por isso nós escolhemos.

Em outubro para novembro temos o segundo ato dessa 

revolução  e  uma  das  principais  atrações  é  o  programa Junto  e 

Misturado, co-produção nossa ligada à Central Única das Favelas, 

apresentado pelo MV Bill, um programa absolutamente ousado na 

proposta narrativa, com a duração de 90 minutos, gravado embaixo 

do Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, com participação de 

repórteres da CUFA de várias regiões do País, com representação 

no Nordeste, Centro-Oeste e Sul, onde falamos da cultura de rua, 

da  cultura  de  resgate  da  autoestima,  da  cultura  de  jovem 

protagonista,  tudo isso misturado num programa animado e com 

alto astral.  Ele vai ao ar às 23h50min sábado e dura até as 2 horas. 

É  uma  opção  bastante  ousada  como  proposta  de  comunicação 

pública.

Tem também o Lutas.doc, uma série de altíssimo nível 

de produção feita pela Gullane Filmes em co-produção com a TV 

Brasil, que faz uma reconstituição das principais lutas que o Brasil 

enfrentou nos seus 500 anos de fundação e o que há para lutar 

daqui para frente. É uma série de seis capítulos. 



Tem  o  Boulevard  France,  uma  série  da  French 

Conecction,  uma  série  que  faz  alusão  a  tudo  que  existe  de 

ingrediente cultural e social que liga o Brasil à França, uma alusão 

ao ano da França no Brasil, uma série de seis episódios.

Estamos chegando ao final do ano com 5 especiais. Já 

temos um que é com o Skank e outro que será gravado em breve, 

onde a Bibi Ferreira canta Edith Piaf, um espetáculo belíssimo que 

está em cartaz na Maison du France, no Rio de Janeiro.  Uma coisa 

com a qual jamais me conformei, mesmo antes de vir trabalhar na 

TV  Brasil,  foi  a  saída  do  Michel  Melamed,  que  apresentava  um 

programa chamado Recorte Cultural há um ano e meio.  O Michel é 

um  comunicador  moderno,  jovem,  mas  relevante,  que  coloca 

significado  nas  coisas  que  ele  faz,  ele  não  se  compara  a  esse 

mundo  de  sensacionalismo  e  futilidade  que  vemos  em  várias 

emissoras.  Eu nunca entendi por que o Michel havia saído, chamei-

o  para  conversar  e  agora  já  estamos  pela  15ª  conversa, 

entendendo o que ele  tem de proposta  para  nós e,  para  minha 

felicidade,  estamos  muito  próximos  de  voltar  com o  Michel  num 

programa diário a partir de março do próximo ano. 

É bom chamar atenção para um programa que está no 

ar hoje, às 17h30min, na saída do Sem Censura, que talvez seja a 

única unanimidade da TV Brasil, do qual ninguém gosta, nem quem 

faz, nem quem apresenta, nem quem dirige.  Ele continua no ar por 

um  milagre  de  ‘deixa  que  eu  chuto’.   É  o  Atitude.com.   Esse 



programa tem tanto  problema que nenhuma associada  que está 

entrando em rede conosco agora  quis  carregá-lo.  Ninguém quer 

exibi-lo.   É  um  programa  que  foi  concebido  para  ser  uma 

comunicação moderna  no final  da  tarde,  mas ele  não  cumpre o 

objetivo  nem  do  ponto  de  vista  visual,  nem  do  ponto  de  vista 

narrativo, embora ele demande um esforço gigantesco de produção, 

leva-se uma Banda ao vivo todos os dias a esse programa, mas ele 

tem erros graves de concepção e por isso estaremos retirando-o do 

ar.  É importante entender que não é fácil retirar um programa diário 

do ar, porque ele fornece uma hora diária de programação.  Não é 

fácil substituir isso.  Então estamos retirando-o do ar em dezembro, 

teremos  três  meses  de  remontagem  e  um  novo  programa 

provavelmente aproveitando o potencial que existe na equipe atual 

estará estreando em março junto com o Michel Melamed.  Teremos 

de fato refeito as faixas a partir do final de tarde.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Nessa 

orientação que a Ouvidoria mandou para nós, o atitude.com parece 

ser o segundo programa favorito do público.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Você está falando o seguinte: todas as pessoas que escrevem se 

referindo  ao  programas  não  necessariamente  representam  o 



universo  de  audiência  do  canal.  São  coisas  completamente 

diferentes.  Se  eu  escrevo  elogiando  um  produto,  não 

necessariamente a maioria gosta daquele produto.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Falo 

sobre o relatório das demandas dos telespectadores.  É o segundo 

programa  mais  elogiado  por  aqueles  que  escrevem  para  a  TV 

Brasil.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas isso não é uma pesquisa de audiência.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Não é uma pesquisa.

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI – É o recebimento de mensagens.



O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Não  é  uma  medição.   Temos  feito  medições  do  programa 

diariamente e infelizmente não é isso.  Até gostaria que fosse.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Antes dessa decisão de tirar do ar, teremos uma pesquisa em que 

vários programas estarão sendo avaliados. 

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Uma 

dúvida.  Esse dado que você tem é do IBOPE?  Porque isso são de 

pessoas que escrevem e se posicionam.  Esse dado é de onde?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Qual dado?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Esse 

que não tem audiência e ninguém gosta.



O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Do IBOPE do Rio de Janeiro e de Brasília. Dado oficial do IBOPE, 

medição minuto a minuto de audiência.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Você 

citou algum dado?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Não, eu não citei  dado, eu falei da avaliação do programa pelas 

associadas que estão formando uma rede agora com a TV Brasil, 

na avaliação dos objetivos do programa dentro do público alvo a 

que ele se destina.  É óbvio que eu observo isso baseado na fuga 

de audiência que ele mantém no dia a dia da emissora.  Sempre 

existem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, mas isso 

não é representativo de pesquisa de audiência.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Nós  não  temos  nenhuma  pesquisa  no  momento  de  audiência, 



lembrando  que  IBOPE  pesquisa  Rio  e  Brasília,  mas  o  que  ele 

mencionou  foi  insatisfações  com quem produz,  quem dirige  e  a 

nossa própria insatisfação com a forma dele.   Nós gostamos da 

apresentadora, gostamos de ter um programa para jovens, mas ele 

não está satisfatório.  Por exemplo, ele não trabalha valores para os 

jovens, ele é um desfile de bandas ou de temas um tanto vazios e 

banais.  Queremos um programa para jovens, mas com um pouco 

mais de consistência.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Aqui 

diz  programas  com  mais  mensagens:  Sem  Censura:  33%;  em 

segundo lugar,  Atitude.com: 8%; em terceiro lugar vem com 3%. 

Cinco  programas  favoritos  do  público:  Sem  Censura:  35%; 

Atitude.com:  7%  em  segundo  lugar.   É  uma  coisa  que  tem 

consistência porque vem dos meses anteriores.  Eu tive o cuidado 

de ver o relatório bimestral de março e abril de 2009 da Ouvidoria 

Geral,  vocês  consultaram  naturalmente  esses  relatórios  e 

conversaram com o ouvidor?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Sim, eu leio os relatórios com freqüência.



A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – As 

mensagens dos telespectadores da Ouvidoria são o inverso, muito 

aquém  da  audiência.  Podemos  fornecer  para  o  Conselho  os 

relatórios de audiência.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – O 

ideal com esse programa é que fosse feita uma pesquisa qualitativa 

dentro do público alvo dele.  Até porque na nossa visão majoritária 

dentro da emissora, ele está com tal dificuldade de comunicação 

que talvez das deficiências dele venham subsídios para se construir 

um novo programa.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É 

bom esclarecer, Roberto, que a nossa idéia não é acabar com ele, 

mas tirá-lo do ar.   O Comitê de Programação decidiu sobre isso 

hoje, depois da proposta do Roberto Faustino.  Vamos entrar com 

reprises dos melhores momentos do Atitude.com, como todas as 

televisões  fazem  no  verão.   Vamos  passar  uma  temporada 

reprisando  as  melhores  apresentações,  as  bandas,  os  melhores 

momentos, enquanto com a mesma equipe vamos tentar conceber 

um  programa  reformulado,  mais  atual,  com  mais  consistência 

temática.  Não estamos acabando com a proposta de um programa 



para jovens, inclusive gostamos muito da apresentadora que vem 

da Bahia, mas achamos que ele está precisando de up grade.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Quando se monta uma grade, você lida com a novela das oito da 

Rede  Globo,  com a  qual  ninguém compete,  mas  imediatamente 

após a novela, quando a novela acaba, todo mundo passeia pela 

televisão  para  ver  os  programas que estão  passando.  Pensa-se 

nisso na hora da montagem da grade ou não?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – A 

cada minuto.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não podemos deixar para lá.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – O 

programa começar  às 20h e  começar  às  20h03min pode mudar 

tudo.



A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Vou dar um exemplo, Conselheira.  Estamos com um problema que 

agora o Roberto está tentando resolver que é o 3 a 1, um programa 

criado  para  ser  um  programa  de  debate  das  grandes  questões 

nacionais.  Embora nem todo dia ele debata uma grande questão 

nacional, quase sempre ele tem grandes temas ali.  No entanto, ele 

enfrenta  o  futebol  da  quarta-feira,  é  um  programa  que  é 

completamente  destruído  do  ponto  de  vista  da  audiência.   O 

jornalismo fez todo um esforço para produzir  um bom programa, 

mas quarta-feira com o futebol, isso tem de ser corrigido.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Dependendo do jogo eu também não vejo televisão.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Acrescentando, Conselheira, para encerrar, é importante analisar o 

que custa cada programa. Uma série da BBC hoje, por exemplo, é 

vendida no Brasil inédita por 4 mil reais a hora. Quem constrói um 

programa com 4 mil reais a hora? Qualquer um desses programas 

que tem produção própria custa no mínimo seis vezes isso. Se você 



jogar  um  programa  que  custa  seis  vezes  isso  para  enfrentar  o 

futebol é praticamente inédito, ele vai morrer sem ter sido assistido 

sequer por um décimo do potencial que ele teria. Por isso eu falei 

que na quarta-feira tem de ter uma série com esse perfil de custo.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Como a recomendação é para encerrar às 18 

horas, alguém mais deseja se manifestar?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Se a 

reunião vai se encerrar, há pessoas que têm outros compromissos 

e talvez seja o caso de fixarmos a pauta da próxima reunião e a 

programação até o fim do ano, pois tínhamos pensado em fazer 

reuniões mensais, fixar o cronograma das nossas reuniões até o fim 

do ano para que as pessoas possam se preparar e a temática da 

próxima reunião.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins)  – O Presidente é quem deve coordenar isso 

tudo e escolher qual a secretária que combinamos. Enquanto não 

tiver os três pontos do Presidente, Vice-Presidente e o Secretário 



que vai fazer para poder organizar uma pauta até o fim do ano com 

datas  marcadas  para  podermos  nos  programar.   Isso  acho 

importante,  uma vez que quase ninguém mora aqui  em Brasília. 

Então,  isso acho interessante.   Agora,  não  sei  dentro  regimento 

quem é que vai coordenar esse negócio do novo Presidente, se é o 

Conselho de Administração.

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Antes, queria fazer a seguinte proposta: para a próxima 

reunião, já temos um ponto previsto, que é a discussão do relatório 

sobre a questão infantil preparado pelos Conselheiros.

Segundo, podíamos apresentar uma coisa visual sobre 

os novos programas, mas uma coisa de televisão, apresentação de 

televisão.  Um pedacinho de cada programa, o que é, o que não é, 

para dar uma idéia, um discurso sobre o programa.  Poderia ser 

apresentado isso.

Terceiro,  proporia  que  o  Faustino,  ou  a  Diretoria 

Executiva,  quem  fosse,  apresentasse-nos  quais  são  os  grandes 

segmentos  na  percepção  de  vocês;  aquela  discussão  que  a 

Conselheira  Ima  havia  proposto  etc.   São  seis,  sete,  oito 

segmentos,  e  a  partir  daí  escalonássemos  um  processo  de 

discussão.   Já  estamos fazendo o infantil,  vamos passar  depois 

para o juvenil,  é sobre reflexão, é sobre esportes; vamos discutir 



cada  um  deles  e  já  pedir  a  determinados  Conselheiros  para 

prepararem relatórios sobre isso.

Quando  à  eleição  do  Presidente,  é  uma  decisão  do 

Conselho Curador.  O que acho que posso e devo fazer é procurar 

o Presidente Belluzzo, consultá-lo sobre se isso que lemos no jornal 

é verdade, se for, que ele formalize e, formalizando, aí temos que 

tomar uma decisão.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

ainda proporia um ponto para aproxima reunião, queria um balanço 

da audiência pública.   Talvez fosse o caso de designarmos dois 

Conselheiros  para  preparar  uma  plataforma  sobre  a  qual 

pudéssemos discutir, elencando os aspectos positivos, os aspectos 

negativos, sugestões para que numa próxima audiência seja melhor 

aproveitado.

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI – Eu me permitiria discordar um pouco.  A questão 

daquela audiência foi tão tumultuada, embora eu seja leigo em fazer 

essa audiência, mas não tem tanto esse valor jurídico assim.  Acho 

que  é  um  assunto  já  meio  encerrado.   Voltar  a  perder  tempo 

precioso em vez de discutir conteúdo de programação e grade para 

discutir essas questões de princípios, de conceitos, acho um pouco 

exagerado.  Permita-me dizer isso.



CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Essas questões de audiências públicas são ligadas ao Conselho 

Curador.  Sobre muitos questionamentos, sugestões etc. teríamos 

que nos manifestar.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – E está 

previsto  isso  no  nosso  regulamento.   É  para  ser  realizado  no 

mínimo semestralmente.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MAIA 
FERNANDES – Para mim é inviável, sugeriria a semana entre 21 e 

25 de setembro se não houver alguma objeção.

CONSELHEIRO  PAULO  HENRIQUE  RAMOS 
DERENGOVSKI – Quem vem do interior, três dias, no meu caso, 

tem que sair um dia antes, ficar aqui num dia e voltar no outro.  Não 

sei se atrapalharia a Direção, aos Ministros principalmente, que são 

mais  atarefados  do  que  nós,  fazê-la  numa  sexta-feira.   É  uma 

sugestão.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Para mim não tem problema.  Gostaria apenas de propor a vocês, 

a  todos  nós,  que  sempre  que  pudermos  terminarmos  essas 



reuniões com alguma coisa cultural, animada, alguma coisa que nos 

dê uma energia melhor.  Preparei um vídeo e gostaria de mostrá-lo, 

para terminarmos com alegria, especialmente pela data de ontem. 

Energia positiva.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Então vamos deixar marcada a reunião.  Dia 

25/9?

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom)  –  Sexta-feira  é  muito  complicada  a  saída  de  Brasília 

depois de 6h.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Segunda-feira é reunião do conselho dentro 

da fábrica e não posso sair.

Vamos deixar agendado dia 22/9.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – É a 

semana da estréia e provavelmente haverá eventos de lançamento.



A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não adianta colocar  essa programação no ar  se não fizermos o 

máximo de divulgação possível, com todas as dificuldades de fazer 

isso numa empresa pública.  Então queremos fazer um lançamento 

da programação no Rio, um em Brasília e um em São Paulo.  Tem 

um lançamento no dia 20, outro no dia 22...

MINISTRO  CONSELHEIRO  FRANKLIN  MARTINS 
(Secom) – Então, dia 29, uma terça-feira.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – Ok, 29/9, terça-feira.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, repita a pauta por favor.

O  SR.  PRESIDENTE (Conselheiro  José  Antônio 

Fernandes Martins) – A pauta é o relatório do infantil, que tem que 

ser apresentado; programas que vocês forem apresentar, propostas 

de segmentos; audiência pública e avaliação.

Está encerrada a reunião.


