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12ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

26 de outubro de 2009

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Eu vou começar a dirigir os 

trabalhos até que se eleja o presidente.  É o primeiro ponto da pauta.

Inicialmente queria que a gente acertasse apenas qual vai  ser a pauta.  Há 

uma proposta apresentada pela Conselheira  Ana Fleck,  que propõe o seguinte:  o primeiro 

ponto, eleição do novo presidente e vice-presidente do Conselho Curador; segundo ponto, a 

definição  dos procedimentos da renovação dos conselheiros  que  terminam o mandato  em 

dezembro; terceiro ponto, definição de câmaras temáticas e/ou grupos de trabalho; relator TV, 

Daniel Aarão Reis, relator de rádio, Lourival Macedo.  Aí faríamos uma pauta para o café e 

depois teríamos a discussão, segundo a proposta da Ana, indicação do Secretário Executivo do 

Conselho Curador, que estava a cargo do Conselheiro Murilo Ramos, e a Tereza Cruvinel está 

propondo  alguns  pontos  a  mais,  que  seriam  as  pesquisas  realizadas,  dar  o  informe  ao 

conselho, inclui não só DataFolha como também uma comparação dos índices de audiência 

entre a grade anterior e a grade atual,  o que movimentou, ter uma informação desse tipo.  

Outro ponto que Tereza sugere, também, é dar um informe do pitching que foi realizado, uma 

experiência importante,  positiva,  que se fez nesse período, entre a última reunião e agora. 

Então, teria isso também.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O Conselheiro Jorge, da 

Bahia, também deu sugestão?  Ele queria discutir sobre os DVDs, o conjunto da programação 

que entregamos para ele.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – A mim não entregou.  Não o 

Jorge, foi o Paulo.  Então, tudo bem.  Por isso que...

Então,  se  os  companheiros  aqui  estão  de  acordo,  eu  faria  o  seguinte: 

procederíamos  à  eleição  do  novo  presidente,  porque  a  partir  disso  posso  assumir  minha 

insignificância aqui, a pessoa vem dirigir os trabalhos e tal.  Todo mundo de acordo?

Então,  primeiro  ponto  é  a  eleição  do  presidente  e  do  vice-presidente  do 

conselho curador.  Há uma sugestão, também da Conselheira Ana Luiza, e aí pediria a ela que 

apresentasse sua sugestão.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Boa tarde a todos.



2

Antes de proceder à indicação, eu mandei um e-mail, na sexta-feira, para todos 

os conselheiros, sugerindo o nome da Conselheira Ima Vieira para assumir a Presidência do 

Conselho Curador.  Não preciso me alongar na competência e na dedicação da Ima, com os 

trabalhos do conselho.  Então, gostaria de propor, pessoalmente, aqui, ao vivo, o nome da Ima 

como nova presidente do conselho curador.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Então, temos uma proposta.  

Vamos ver se há outras propostas.  Está aberto o prazo para inscrição de candidaturas.

Não havendo nenhuma outra proposta, eu faço uma consulta se a Conselheira 

Ima está de acordo.  Havendo acordo da parte dela...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Evidentemente  que  consultei  a 

Conselheira Ima antes.  Eu não ia fazer isso...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É, mas às vezes as coisas não 

são evidentes.  Então, acho que poderíamos por uma salva de palmas elegê-la por aclamação. 

Ima, então poderia vir sentar aqui, por favor.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Já que ela vai  sentar, 

queria registrar a presença da Regina Lima, que é a nova presidente da...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Eu falo com ela.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Antes de 

dar início à sessão de hoje, gostaria de agradecer a todos pela confiança de estar presidindo 

este importante conselho.  Espero estar à altura dessa função, e me dedicar, como realmente 

vinha sempre acompanhando bem de perto todas as discussões, elaborando não as atas, mas 

informações importantes sobre as reuniões e dando alguns encaminhamentos na ausência do 

Professor Belluzzo, acho que seria muito interessante reconhecer, neste momento, o papel que 

ele teve, fundamental, no início da instituição desse conselho, da TV propriamente dita.

Vamos então caminhar e dar início  à nossa reunião de hoje,  que tem uma 

pauta meio longa, mas acho que daria para cumprirmos até as dezoito horas.

Antes de começar com o segundo ponto da pauta, gostaria de apresentar a 

vocês,  a  convite  da  Presidente  da  EBC,  Dra.  Tereza  Cruvinel,  a  Regina  Lima,  minha 
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conterrânea, de Belém, Presidente da Funtelp, em Belém, e amanhã toma posse na ABPEC, e 

está como convidada para assistir a essa reunião.  Seja bem-vinda, Regina.

Como segundo ponto  de  pauta,  temos a definição dos procedimentos  para 

renovação dos conselheiros...

Ah, temos que eleger o vice-presidente.  Está certo.  Teremos a mesma forma 

de procedimento,  de indicação?  Temos algum candidato,  ou alguém quer indicar.   Talvez 

alguém de Brasília.  O que diz o regimento?  Sociedade civil.  O vice-presidente é informal, não  

tem no regimento.

Já mexeu no regimento?  Ah, desculpe, é que não vim à reunião.

Tem  mais  algum  candidato?   Alguém  quer  apresentar,  ou  se  candidatar? 

Murilo da UNB?

Podemos, então, seguir fazendo a votação?  Querem aberta ou uma votação 

secreta?  Murilo?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Primeiro, agradeço a 

lembrança do meu nome, só que eu sou conselheiro de mandato até final...  Quero lembrar,  

porque nesse momento seria um impedimento a ser considerado, porque meu mandato vai até 

dezembro.  E, aliás, o segundo item vai discutir procedimento de renovação dos mandatos.  

Então, preferiria, nesse momento, que isso fosse levado em conta.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Fazemos a 

votação.  E se você for eleito, cumpra o mandato e depois a gente vê a forma de renovação.  

Está bem dessa forma?

Querem voto secreto ou aberto?  Então, vamos começar a manifestação, pela 

Lúcia?  São dois candidatos, temos a Ana e o Murilo.

Podemos ter os dois candidatos e votar também.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Sinceramente, se não 

houver impedimento, eu acho que a Ana, por todas as razões, até pela razão que mencionei 

antes, eu retiro, e pelo contrário, sufrago o nome da Ana junto com os demais.  Por aclamação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Então, 

resolvemos por aclamação.



4

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Obrigada, gente, pela confiança.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Então, 

temos duas mulheres, na presidência do conselho curador, e na presidência da EBC.  Três 

mulheres.

Então,  quanto  aos  procedimentos  para  renovação  dos  conselheiros  que 

terminam os mandatos em dezembro, houve uma iniciativa do Luiz Henrique, ele não está 

aqui...  Talvez possamos ouvir o Dr. Marcos, teríamos que olhar o regimento, acho que já foi 

averiguado a questão da representação da sociedade civil,  das pessoas físicas e jurídicas, 

entidades, e talvez uma proposta híbrida possa sair entre as duas possibilidades.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Na verdade esse processo de escolha fica bem à liberdade do conselho definir o  

critério.  As decisões, em relação ao processo de escolha, vão ser tomadas pela maioria dos 

membros  presentes.   Contudo,  entendo  que  nesse  caso  aqui  da  escolha  desses  novos 

membros, deverá se indicar ou os novos membros que serão designados pelo Presidente da 

República ou, no caso, definir uma lista.  Essa decisão fica a cargo do conselho, ele é que vai  

determinar quais serão os membros designados.  A coordenação é do conselho curador e o  

processo será definido.  Ele vai receber as indicações.  Eu digo o processo.  Agora, quem 

indicará...  O procedimento de escolha.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Abre-se um 

edital.  O conselho tem que abrir um edital.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – O procedimento de escolha será definido pelo conselho.  O conselho representa...

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Eu  queria  falar  um 

minuto.  Eu tive uma discussão com o Dr. Luiz Henrique, sobre dois pontos assim, mais para  

tomar conhecimento de como ele pensava a questão, porque ele é a pessoa, entre nós, que 

mais estuda a lei, os regulamentos e tal.  E o que ele me dizia?  Isso foi na quinta ou sexta-

feira.  O que está previsto é consulta a um conjunto de entidades para a coleta de nomes, e 

que caberia ao conselho, primeiro, definir quais as entidades, e que a partir dessas consultas,  

como elas seriam feitas, com que metodologia, isso o conselho que ia definir, elabora-se uma 

lista  múltipla  de  nomes,  como  fazem várias  categorias,  tem lista  tríplice,  lista  sêxtupla,  aí 

caberia  ao  conselho  fixar  uma  lista  múltipla  de  nomes  que  vão  ao  senhor  presidente  da 

república.  Assim como ele recebe lista múltipla para reitores de universidades, para ministério 

público, para vários cargos.  Então, seriam dois momentos.
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Segundo o Dr. Luiz Henrique seriam duas definições a serem tomadas pelo 

conselho.  O que se entende por entidades?  Leiam o artigo para nós.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica)  –  É que no primeiro  processo de indicação,  o presidente da república escolhe e 

designa os membros.  No segundo momento, o conselho coordenador coordena o processo de 

escolha.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não é isso.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – O artigo 15 fala, parágrafo quinto: os primeiros conselheiros referidos no inciso IV, 

que  são  os  membros  da  sociedade,  serão  escolhidos  e  designados  pelo  presidente  da 

república, para mandatos de dois e quatro anos, na forma do estatuto

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Isso já passou.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica)  –  No  parágrafo  primeiro  do  artigo  dezessete,  fala  o  seguinte:  caberá,  ainda,  ao 

conselho curador coordenador o processo de consulta pública, a ser implementado pela EBC, 

na forma do estatuto,  para renovação de sua composição,  relativamente aos membros do 

inciso IV, que diz respeito a representantes da sociedade.  Agora, quais critérios deverão ser 

obedecidos?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não.  Está faltando um 

artigo, que é o que diz que nas renovações posteriores haverá consultas.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Então, é o que ia ler.  Para efeito do processo de consulta pública que se refere ao  

parágrafo primeiro, que acabei de ler, deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, 

na forma do estatuto, formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa 

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  voltadas,  ainda  que  parcialmente  para 

determinados setores.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Então, isso o senhor não 

tinha lido.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica)  – Mas eu ia ler na seqüência,  do parágrafo primeiro.   Então,  o conselho curador 

coordena o processo, a EBC recebe as indicações da sociedade, porque ela que vai executar o 

processo  de  escolha,  sob  a  coordenação  do  conselho  curador.   É  o  que  está  previsto 

literalmente na lei.
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A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É o que eu dizia.  Quem 

são essas entidades, o que significa isso e quais são?  Cabe ao conselho definir o que seja 

isso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu tenho impressão que o caminho que 

temos que adotar é o seguinte, de acordo com o que diz a lei.  São dois momentos, primeiro as 

entidades indicam, nós abrimos um prazo.  Quem vai escolher?  Não acho que temos que 

escolher entidades, acho que as entidades que estão interessadas devem se inscrever para 

participar do processo.  Acho muito perigoso decidir a gente determinar.  Quem vai botar a 

FENARJ, o FNDC ou o Inter Vozes?  Os dois?  Por exemplo, estou falando um exemplo bem 

óbvio aqui.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Se a senhora me permite, eu entendo que o conselho curador deve lançar um edital, 

estabelecendo  os  critérios  de  participação  das  entidades,  nós  não  podemos  estabelecer 

critérios que fujam aos já estabelecidos na lei, e nem mais do que a lei estabelece, são aqueles 

que estão estabelecidos aqui na lei.   Estabelece-se um prazo para inscrição das pessoas, 

respeita-se, por exemplo, a regionalidade, a não indicação de partidos políticos, por entidades 

religiosas, e por aí vai.  Os inscritos passarão pelo crivo do conselho.  Agora, tudo isso será  

executado pela EBC e coordenado pelo conselho.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Aí  eu  acho  uma 

impropriedade.  A EBC coordenar um processo?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Não  é  a  EBC.   O  procedimento 

operacional vai ser da EBC, mais nada, só isso.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O  Dr.  Luiz  Henrique 

chegou a produzir um texto.  Eu queria saber com quem ficou o texto.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Há um mês, 

mais ou menos, ele encaminhou, na penúltima reunião tínhamos conversado um pouco sobre 

esse assunto e ele formulou algumas idéias para trazer para o conselho.  Eu resgatei de um e-

mail  que ele  tinha mandado para mim,  não sei  se mais algumas outras pessoas,  e estou 

lembrando que apresentada duas propostas.  Talvez se vocês permitirem, poderia colocar a 

proposta do Luiz Henrique, como ele via, e como poderia ser conduzido aqui no âmbito do 

conselho.  Talvez depois que o ministro se manifestar, ele pediu a palavra, eu poderia fazer 

essa colocação.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Eu queria  falar o seguinte. 

Realmente, tem entidades no texto, e isso nos remete ao problema lá na hora da criação da 

EBC.  Vamos ter que cumprir  a lei,  as entidades.  Nós vamos ter a sociedade organizada 

fazendo aqui, vendo como bota gente aqui dentro.  Vamos ter claro, é exatamente isso.  Ao 
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invés de termos critérios que vão procurar atender diversas regiões,  diversas extrações de 

profissionais, diversos pensamentos políticos, ideológicos, vamos ter é como as entidades vão 

botar gente aqui dentro.  Eu acho isso muito ruim para a EBC, para a TV Brasil.  Mas é isso 

que foi enfiado aí, lá no final da aprovação do texto da lei, e então vamos ter que nos curvar a 

isso.  E aí não temos que ficar indicando entidade nenhuma.  Aparece aqui e tal.  Eu quero 

saber o seguinte, como vamos garantir que vai ter tantas pessoas do norte, tantas pessoas do 

Centro-Oeste, tantas pessoas tal, que vai ter representante de comunidade indígena, vai ter 

representante.  Eu quero saber como vamos fazer.  Eu já sei como vamos poder ter gente da  

FNDC, do Inter Vozes, tudo isso, isso eu entendo que não vai ter.  Mas quero saber como 

vamos ter pluralidade aqui.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima Célia  Guimarães Vieira)  –  Olha,  o 

entendimento do Sr.  Luiz  Henrique é de que a votação das entidades deve ser feita  para 

compor uma lista e não para indicação.  Então, eu poderia ler.  Acho que isso vai ao encontro 

da preocupação do Ministro.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Deixa complementar.  Para mim 

o critério é o seguinte: quem deu voto a essas entidades para fazer isso aqui?  As entidades 

representam segmentos da sociedade, organizada, e esse organizada é importante.  E os que 

não  são  organizados?   Existe  uma forma na  sociedade,  que  é o  voto  universal,  onde  as 

pessoas votam, elegem presidente, tem gente que não gosta disso, mas é assim que funciona. 

Quer dizer, aqui vamos ter o seguinte, o pessoal que tiver mais capacidade de organização 

chega aqui.  Tudo bem, vamos ter que nos subordinar a isso.  Agora, eu acho isso muito ruim.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Mas,  Ministro,  o 

Presidente da República, quer dizer, o que vai...

CONSELHEIRO JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Quem redigiu  isso 

aqui deveria ter vinculado esses dois artigos, ou para efeito de dizer que são...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É que foi enfiado lá no final, na 

negociação.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Fale  ao 

microfone, pois está sendo gravado.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Presidente, é como se 

tivesse sido redigido depois, parece.  Tanto que não está vinculado.  O presidente, na sua 

competência originária de designar o membro, não está adstrito a regra nenhuma.  Então, é 

como se a regra antes sobrevivesse e tivesse entrado essa depois.  Agora, essa emenda, para 
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funcionar  bem,  teria  que ser  complementado para dizer  o  seguinte,  o  presidente terá  que 

escolher entre os dessa relação.  Não botaram isso, ainda está pior, porque você pode fazer 

esse processo todo, indicar quarenta nomes e o presidente nomear um que não esteja lá.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Se o senhor me permite, é o seguinte: definida a lista, a lei não faz uma referência  

expressa, se essa lista será a do número exato de membros que serão escolhidos, ou se será  

uma lista tríplice, para cada conselheiro.  O presidente vai receber a lista dos membros ou de 

possíveis membros.  Ele só não pode designar, ele se omite na designação.  Mas escolhidos 

os membros, somente aqueles escolhidos...  Está aqui, artigo dezessete.  Não, está no artigo 

quinze: o conselho curador, de natureza consultiva e deliberativa, da EBC, será integrado por 

22  membros,  designados  pelo  presidente  da  república.   A  coordenação  e  execução  do 

processo de escolha será feito pelo conselho.  Ele está para uma norma complementar.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – É como se de última 

hora tivesse sido enfiado um artigo sem se preocupar em perceber a coerência.  Do jeito que 

está o presidente atende e se não quiser não atende.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica)  –  Mas  a  interpretação  do  espírito  da  lei,  ela  faz  conjuntamente,  mesmo que  os 

dispositivos estejam separados, não haja um link.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não vai ter essa exegese, 

Dr. Marcos.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Não.  Eu não quero, acho que nenhum 

de nós quer acreditar que seja essa a interpretação do presidente da república, porque a EBC 

foi criada dentro desse espírito, de controle da sociedade, do conselho curador representado 

por membros da sociedade civil.  Eu não quero acreditar nisso, que a interpretação seja essa, e  

que  os  membros  do conselho  que  vão  assumir  os  novos  mandatos  sejam indicados pelo 

presidente da república sem nenhuma participação do conselho.   Não, não quero acreditar 

nisso.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Se você quiser levar 

ao extremo, vai admitir que o conselho possa indicar exatamente um número de conselheiros 

que devam ser eleitos, e você suprime o poder do presidente de indicar qualquer nome.  É 

como se no conselho tenham seis vagas, o conselho indica as seis vagas, o presidente apenas 

chancela.  Onde está isso?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Licença.  Se o senhor me permite, no nosso estatuto social, que regulamenta a lei, 

trata do assunto de forma complementar, não inovando, mas explicando a inteligência da lei.  E 

ele  fala  justamente no processo de escolha pelo  presidente.   Ele  fala,  no item quatro,  da 
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escolha da sociedade civil,  que o conselho curador, artigo vinte e cinco, da EBC, órgão de 

natureza consultiva, será integrado por vinte e dois membros designados pelo presidente da 

república.   Os  titulares,  parágrafo  primeiro,  do  conselho  curador,  serão  escolhidos  entre 

brasileiros natos ou naturalizados, há mais de dez anos, de reputação ilibada e reconhecimento 

de espírito público, segundo a composição.  Inciso sétimo: quinze representantes da sociedade 

civil,  designados  pelo  presidente  da  república,  indicados  segundo  critérios  de  diversidade 

cultural e pluralidade, experiências profissionais, sendo que cada uma das regiões brasileiras 

deverá ser representada por pelo menos um conselheiro.

Então,  dentro  do  espírito  desse  artigo  aqui,  quinze  representantes  da 

sociedade civil,  artigo 25 do Estatuto da EBC, designados pelo presidente da república.  O 

processo de escolha  já  foi  definido na lei,  a  designação,  segundo critérios  de diversidade 

cultural e pluralidade de experiências profissionais, sendo que cada uma das regiões do Brasil 

deverá ser representada por pelo menos um conselheiro.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas esse é 

o caso do primeiro conselho.  A questão agora é a consulta pública.  É a partir da renovação.  A 

nossa questão aqui é a renovação desse conselho.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – É a renovação, justamente.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas aí fala 

especificamente em renovação?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Designado.  Aqui fala de renovação, fala do processo de renovação.  A primeira se  

dá na forma do artigo quinze da lei, que é escolha e designação.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Mas  a 

renovação só é dita que deve haver uma consulta pública.  A questão aqui é a consulta pública,  

como vamos realizar a consulta pública.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Exatamente, o procedimento que será definido pelo conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, aí a 

questão das entidades, você tem, a meu ver, duas situações, uma é você diretamente solicitar  

que as entidades indiquem as pessoas ou as próprias entidades, outra é você apenas ouvir 

algumas indicações e o conselho decide se faz parte ou não da lista.  Ouvir  as entidades,  

temos que ouvir, agora definir se são...
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Eu  gostaria  de  um 

esclarecimento: o que é uma entidade?

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Associações  de 

classes, entidades.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu acho 

que temos que definir tudo isso aqui no conselho.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  O  partido  político  é  uma 

entidade, uma igreja é uma entidade?  Associação de catadores é uma entidade?  Eu quero 

saber o que é uma entidade.  Uma associação de fornecedores da EBC, é uma entidade que 

vai indicar gente aqui para dentro, e depois estar no conselho fazendo lobby?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Temos que 

estabelecer os critérios, por exemplo, todos os critérios.

Daniel, vamos passar às inscrições.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Bem,  pode  ser  que  eu 

cometa enganos, porque temos, já tinha lido esse estatuto com atenção, e agora foram relidos 

os artigos que nos interessam, os fundamentais, mas mesmo assim, como a gente sabe, o 

direito não é uma ciência exata, é uma ciência sujeita a interpretações.  De sorte que vou tentar  

fazer sugestões que contribuam para a gente andar, a gente conseguir caminhar.

Em primeiro lugar, me parece claro que o presidente da república não está 

obrigado a seguir as indicações realizadas, não há nenhum artigo que assim o determine.  Em 

segundo lugar, também, a lei não previu, como por exemplo os estatutos das universidades 

prevêem listas tríplices ou sêxtuplas vinculativas.  Aliás, não são propriamente vinculativas, 

mas há um grande desgaste o presidente ignorar essas listas quando elas foram estabelecidas, 

ou tríplices ou sêxtuplas.  Mas não é o caso, não é o nosso caso.  Também, a meu ver, não 

nos competiria discriminar entidades, porque como elas não estão definidas aí, o que a gente 

pode discriminar é se aparecer aqui alguma empresa indicando, com fins lucrativos, aí ela não  

pode, está fora de cogitação, só são permitidas entidades sem fins lucrativos.  Considerando-

se o disposto na lei, me parece que ao conselho não resta mais que autorizar um edital público,  

com prazo determinado, para que essas entidades sem fins lucrativos, de acordo com o que 

está na lei, no estatuto, indiquem.  Abrimos um prazo para que indicações sejam feitas.  Depois 

essas indicações viriam ao conselho, a meu ver, que procuraria encaminhar, considerando os 

critérios, porque uma entidade, evidentemente, convidada a participar do edital, ela vai indicar 
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pessoas que são próximas a ela ou membros dela.  O problema é que nos, aqui do conselho,  

coordenando  o  procedimento,  temos  que  levar  em consideração  a  famosa diversidade,  o 

pluralismo, e aí poderíamos trabalhar em cima dessas indicações e propor, ao presidente, uma 

lista.  E aí poderíamos deliberar se seria uma lista exatamente com o número das pessoas, o  

número de cargos que devem ser preenchidos, ou duas ou três vezes mais.  Parece-me que 

seria  interessante  oferecer  uma  lista  maior,  para  que  o  presidente  tenha  uma  atitude  de 

escolher  nessa lista.   Parece prudente,  parece-me razoável  fazer  isso,  não criar  uma lista  

fechada.   Mas  dentro  do  que  li,  centro  do  que  ouvi  agora,  parece-me  que  esse  seria  o 

procedimento mais lógico, um edital aberto, fluírem as candidaturas, e a gente aqui coordenar o 

encaminhamento delas, levando em consideração o espírito e a letra do estatuto, ao presidente 

da república.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Nós estamos com um 

problema hoje, a república está com um problema.  Na indicação de ministro do STJ, a OAB 

recolhe indicações das OABs estaduais, indica seis membros para o STJ; o STJ reduz essa 

lista a três membros e indica ao presidente, que escolhe um dos três.  O STJ não gostou das  

indicações da OAB e não indicou ninguém, a OAB não indicou novos, o STJ não escolhe um 

dos três e o presidente não pode nomear um ministro.  São as indicações vinculativas.  Se o  

sentido fosse o mesmo, devíamos ter uma regra como essa aqui indicando que o presidente 

escolherá, dentro indicados, um, e não tem.  Agora, eu penso que aqui o conselho devia ir um 

pouco mais longe, devia aproveitar e fazer um regimento dessas escolhas para estabelecer 

uma série de limitações.  Eu, por exemplo, estabeleceria que, fez parte de diretoria da entidade 

que indicou, já não pode ser.  Por exemplo, eu fui presidente do conselho de comunicação 

social, tive essa experiência, que é delicada.  Em algumas situações vem gente da diretoria de  

entidade, o sujeito literalmente perde a independência, Franco, perde a independência.  Eu, por 

exemplo, acho que era bom que a gente estabelecesse uma regra, primeiro, nós indicaríamos 

pelo menos três vezes o número de pessoas por vagas; segundo, quem pode e quem não 

pode; se pudesse escolher, por exemplo, fez parte de diretoria de sindicato, sindicato não pode 

indicar, porque aí perde-se a maior riqueza que é certa independência em relação ao debate e 

a decisão dos temas.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu, na verdade, tinha rascunhado uma 

proposta, claro que só um rascunho mesmo.  Posso dar uma lida rapidinho.  Já incorpora essa 

sugestão de três vezes os candidatos, essas coisas todas.  Abertura de edital, evidentemente, 

consulta pública.   Diz  o seguinte:  as inscrições das entidades para consulta pública serão 

realizadas em formulário próprio, no qual constará o representante que votará pela entidade, 

porque também podem votar  quinhentas vezes  a  mesma entidade.   Poderão se inscrever 

entidades da sociedade civil  constituídas como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, voltadas, ainda que parcialmente, à promoção da ética, da paz e da cidadania.  Isso 

está na lei.  Não poderão se inscrever partidos políticos ou instituições religiosas, ou voltadas 

para disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais ou confessionais.  Quarto, 
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as inscrições das pessoas físicas interessadas em candidatarem-se a uma vaga no conselho, 

serão realizadas em formulário próprio, acompanhado de curriculum vitae.  Então, a idéia é que 

as  entidades  e  pessoas  físicas,  sem indicação,  também possam concorrer.   É  vedada  a 

inscrição de candidato para indicação ao conselho curador, de quem não seja brasileiro nato ou 

naturalizado há mais de dez anos, de pessoa que não tenha vínculo de parentesco, até terceiro 

grau,  com membro da diretoria  executiva,  de agente público detentor  de cargo  eletivo,  ou 

investido  exclusivamente  em  cargo  em  comissão  de  livre  provimento  da  União,  Estados, 

Distrito Federal ou Municípios.  Seis, o mandato dos titulares do conselho curador é de quatro 

anos, renovado por uma única vez.  Sete, o período.  Aí temos que estabelecer períodos, essas 

coisas todas.  Os vinte e quatro candidatos mais votados comporão a lista de indicações a ser 

submetida ao plenário do conselho curador.  Em caso de empate, na posição do número vinte 

e quatro, todos que estiverem nessa situação, comporão a lista.  Da mesma forma, no caso de 

haver  um número  menor  que  vinte  e  quatro  candidatos  votados,  todos  comporão  a  lista, 

evidentemente.   E  o  conselho  curador  escolherá  oito  candidatos,  de  reconhecido  espírito  

público, dentre os integrantes da lista, que submeterá à designação do presidente da república,  

observando critérios de diversidade cultural, pluralidade de experiências profissionais, sendo 

que cabe...

São vinte e quatro e aí se indica oito.  Essa é minha idéia.  Vamos discutir.

Sendo que cada uma das regiões do Brasil deverá ser representada por pelo 

menos um conselheiro.  Essa é minha idéia.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Só para esclarecer, Conselheira.  A indicação de pessoas físicas, pessoas físicas se 

auto-indicando não é permitido pela lei.  Só pessoa jurídica pode ser indicada, por instituições.  

As pessoas jurídicas indicam pessoas físicas.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu não.  O Eduardo não pode, mas, 

assim, uma pessoa física qualquer não pode se candidatar?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Não pode se candidatar, tem que haver uma indicação.  Haveria necessidade da 

indicação de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, e que tenha, pelo menos parcialmente, 

em seu objeto, um dos itens elencados no artigo da lei.

CONSELHEIRO PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Eu  entendo,  pelo  que 

está escrito, é isso, essas entidades...  Definir exatamente, para não haver abuso, indicariam 

um número  grande de pessoas.   Uma por  entidade,  mas vamos ter  aí  trinta  ou quarenta 

pessoas, e o conselho curador, coordenado pela EBC, escolhe as pessoas para o mandato de 

dois anos que está vencendo agora.  Isso é o que está escrito aqui.
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O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Presidente, se me permite, só para voltar ao que havia falado inicialmente.  É que a 

decisão é política,  do próprio conselho.   Ao coordenar o processo, a lei  dá esse poder ao 

conselho.   Então,  no meu singelo  entendimento o conselho regula  todo esse processo de 

escolha, ele pode definir com uma lista fechada ou uma lista aberta, com mais opções.  É uma 

decisão política do conselho.  Ele pode receber mil indicações e filtrar isso para oito, de acordo 

com os critérios da lei.  Poderia ser definido pelo conselho.  Então, a forma de escolha é uma 

liberdade do conselho, a lei deu essa liberdade ao conselho.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O  conselho  não  vai 

escolher, ele vai sugerir nomes.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Não.  Ele recebe os nomes, ele pode regulamentar o processo de filtragem.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É o seguinte, a proposta 

da Conselheira Ana Fleck tem uma virtude.  Quando ela propõe vinte e quatro nomes para oito  

vagas...   Deixa eu dar um palpite,  isso é do conselho, eu sei,  mas estudo muito  essa lei  

também.  Quando ela propõe vinte e quatro nomes para oito, eu entendo que é uma atitude  

mais prudente do conselho não apresentar ao presidente da república só o número de vagas, 

porque aí aumenta o risco de ter uma situação difícil, de não haver pluralidade ou observância 

do outro artigo nessa lista, e acabar tendo nomes que não vieram nessa lista.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Eu  não  concordo  com  você, 

conselheira.  Eu não concordo.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Mas eu queria terminar, 

conselheira.  Eu acho a sua proposta razoável exatamente porque ela é mais pluralista.  Não é 

nomeação do conselho, o que está dizendo no outro artigo, isso foi uma emenda do Deputado 

Valter Pinheiro, porque em algum momento ele sofreu muitas pressões por causa do artigo 

quinze, onde fala que os conselheiros são nomeados pelo presidente da república.  Ele discutiu 

isso conosco, com o ministro, com várias pessoas, e ele fez essa emenda, ela foi feita na 

votação da Câmara, dizendo que o conselho recolheria nomes da sociedade, apresentaria ao 

presidente da república.  Mas isso não revoga a prerrogativa do presidente da república de 

nomear os membros do conselho.  Esse foi o processo legislativo construído.  Então, você 

sabe que foi  essa a intenção do legislador,  e  se for fazer  uma exegese da lei  aí,  vamos  

disputar, como, não sei onde.  Mas não há revogação do poder do presidente da república de 

nomear os conselheiros.  Por isso acho a sua proposta bastante, digamos, cautelosa, quando 

ela combina a apresentação de uma lista múltipla,  tríplice,  no seu caso, a ser filtrada pelo  

próprio conselho.  O conselho achará, entre os que as entidades indicarem, ele pegará três 
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nomes para cada vaga.  E essa lista tríplice, porque ela é uma lista tríplice, embora para muitas 

vagas, ela vai ao presidente da república.  É isso que entendi.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Essa proposta dela me pareceu 

lista tríplice, é escolher entre vários.  Pareceu isso.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Ela  falou  em vinte  e 

quatro para oito vagas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Mas passa de vinte e quatro 

para oito aqui no conselho.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É porque um terço das 

vagas estão vencendo agora.  Logo são oito o número de vagas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Evidentemente.   Há  uma 

divergência política, sobre essa questão, desde a constituição da EBC.  E aqui estão presentes 

pessoas que defenderam que devia ser que as entidades é que construam o conselho, é uma 

construção feita de fora para dentro do Estado.  Eu me bati contra isso.  Quando foi lá no 

processo legislativo, se não me engano foi o Deputado Valter Pinheiro, botou ali para fazer a 

composição, um acordo, e saiu isso daí que é uma coisa meio esdrúxula, tem toda razão o 

Conselheiro José Paulo, é uma coisa meio esdrúxula.  Se ficar uma proposta que saia aqui o 

nome para o presidente da República carimbar, eu te digo o seguinte, entra-se na Justiça e se 

derruba isso, não faz o menor sentido.  Entende?  Quem é que vai indicar o conselho?  Não é o  

presidente da república, não é ninguém, quem vai indicar o conselho é o próprio conselho.  É 

uma coisa esquisita.  Uma coisa é ele indicar nomes, pois aí tem um contrapeso, alguém que 

teve  voto  aí,  no  caso,  sessenta  milhões  de  votos,  é  quem vai.   Agora,  claro  que  é  uma 

divergência.  Eu vou me submeter a esse artigo enfiado no final lá, e trabalhar dentro disso.  

Agora, vou ser muito claro, vou trabalhar para esvaziar o que existe e tentar dar poder às 

entidades e não às instituições eleitas pelo voto, para o controle da entidade, para o controle da 

EBC.  Que entidades são essas?  Isso é o que eu pergunto.  Eu gosto muito dessa, não gosto 

muito daquela.  Ou seja, quem estiver mais organizado é que vem.  Nós vimos aqui, quando foi  

a audiência pública, tinha entidade que inscrevia um, passava a palavra para o outro, estava  

tudo certo.  Claro, vamos ter um processo semelhante.  Olha, politicamente isso não resiste na 

sociedade, vamos ter claro.  A EBC corta um dobrado monumental para abrir espaço, porque 

existe a visão que ela é aparelhada, aparelhada, no caso, pelo governo, chapa branca.  Aí a 

gente  começa  a  vencer  isso,  e  agora  ela  vai  ser  aparelhada  por  algumas  entidades  que 
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ninguém sabe de onde vem.  Então, eu vou ser muito franco, vou trabalhar dentro do que essa 

lei propõe, tentando fazer com que seja o mais amplo possível, que obedeça aqueles critérios,  

que não haja representante de entidade.  Uma coisa é entidade indicar nomes, representante 

de entidade.  Eu sou contra.  Então, o que eu proponho?  Primeiro, temos pela frente oito 

nomes a serem substituídos, e provavelmente dois do mandato de quatro anos, esses ainda 

pela  regra  antiga  e  não  precisamos  discutir  muito.   Os  de  oito  anos,  segundo  estou 

entendendo, temos cinco que estão participando aqui que podem ter direito à reeleição.  Eu, 

pessoalmente, não sei como fazer, se for o caso arranjo uma entidade lá fora, cinco entidades  

e cada uma indica um nome desses aí para eles poderem entrar aqui.  Mas eu acharia muito  

legítimo que o conselho curador indicasse o nome dos cinco, se os cinco estiverem dispostos, 

não preciso fazer o arranjo de lá fora arranjar uma entidade.  Mas eles devem ser submetidos a 

uma lista, que acho que deve ser tríplice, que vá para o presidente da república, não acho que 

é o conselho que tem que definir quem são os conselheiros; de jeito nenhum, acho que é o 

presidente da república, é que tem voto, mandato legal para isso.  Evidentemente isso gera 

constrangimentos.  Vamos ter claro, olha, o Ministério Público, o presidente da república não é 

obrigado a escolher nem naquela lista de três, o Fernando Henrique não escolhia nunca, na 

lista de três.  O presidente da república, em geral, escolhe o mais votado.  Tudo bem, mas isso  

é uma construção política, não é obrigação, uma imposição legal que a gente faz a partir aqui  

do nosso estatuto.  E esse estatuto não pode prevalecer sobre a lei.  Vamos ter claro, é um 

diploma legal inferior.

Quer dizer, então, o que eu proponho?  Abre-se um edital, entidades indiquem 

nomes.  Eu acho um absurdo que não se possa pessoas físicas se apresentar, mas isso a 

gente dá um jeito, a gente arranja uma entidade qualquer que indica o nome do cara, a gente 

finge que está cumprindo a lei, é tudo muito legal.  Vem os nomes para cá, aqui se escolhe três  

por cada vaga, e acho que ao escolher nós deveríamos levar em conta certos critérios.  Está 

saindo  alguém  do  Nordeste,  nós  devemos  procurar  que  tenha  alguém  do  nordeste  para 

contemplar.  Está saindo alguém que mais ou menos representa, digamos, por exemplo, está 

saindo  uma mulher,  temos interesse  em certo  equilíbrio  de  mulheres?   Vamos botar  uma 

mulher, talvez não naquela vaga, pode ser em outra, mas tem que ter um arranjo que equilibra 

um  pouco  a  coisas.   Isso  nós  fazemos  aqui  e  mandamos  depois  para  o  presidente  da 

República, que com sua sabedoria ou falta de sabedoria indicará os nomes, que mal ou bem, 

pela sabedoria ou falta de sabedoria do povo brasileiro, ele chegou lá.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Não, eu concordo.  Vou passar por e-

mail para todo mundo.  Acho melhor.  Tudo bem.

Eu só queria deixar claro, Ministro Franklin, que eu não tenho ligação nenhuma 

com nenhuma entidade, absolutamente.  Eu sei, mas gostaria de deixar isso bem claro.  Eu e o  

Murilo recebemos uma sugestão da Inter-Vozes, inclusive, que é um absurdo, as entidades 

tomariam conta do conselho.  A minha proposta é justamente para preservar o conselho, para 
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impedir  que esse tipo de ataque,  entre  aspas,  seja  feito.   Essa é minha única intenção e 

objetivo nessa minha fala, não tenho absolutamente nenhuma ligação com nenhuma entidade.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Eu apanhei muito, no processo 

de construção disso.  Até no final desembarcou.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – É sempre isso.  Mas a vida da gente é 

assim, nessa área é assim mesmo.  Mas só queria deixar isso muito claro.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima Célia  Guimarães Vieira)  –  Alguém 

mais quer se manifestar?  Daniel?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu estou preocupado porque 

seria  mais interessante termos um pouco mais de tempo para amadurecer,  com base nas 

propostas que a Conselheira Ana está apresentando, e que mais ou menos recolheram já 

observações aqui formuladas.  Agora, estamos já em 26 de outubro, e o mandato dos atuais 

conselheiros se encerra em dezembro.  De sorte que eu penso que o tempo “ruge”, como diz 

popularmente.  Eu acho que tínhamos que deliberar isso hoje, agora, e talvez...   Ou então 

fazermos uma reunião extraordinária, porque não pode acontecer, para os conselheiros, eu 

acho que não seria razoável que a gente submetesse o nosso conselho a uma semiacefalia 

com  oito  vagas  sem  legitimidade,  com  mandato  expirado  as  pessoas  evidentemente  não 

poderiam vir aqui.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Na verdade, na proposta que o Luiz 

Henrique encaminhou, ele propõe ao conselho a definição de uma comissão processante da 

consulta.  Então, deveríamos, e acho que seria uma boa idéia, reunir três ou quatro pessoas 

para formalizar essa comissão e colocar os critérios, estabelecer os critérios, estabelecer a 

forma do edital.  Então, é necessário sair daqui hoje com essa comissão da consulta pública.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Eu  tenho  impressão  que 

algumas  referências  básicas,  estamos  construindo  aqui  um  consenso  em  torno  delas. 

Primeiro, o edital, em que seria explicitado no edital que só podem indicar nomes entidades de 

acordo com tais critérios,  sem fins lucrativos,  etc,  etc;  segundo, que não pode ser  partido  

político, não pode ser entidade religiosa.  Não sei se isso está claro na lei, mas se está, ótimo. 

Depois, acho que outro consenso é que esses nomes viriam aqui para o conselho curador e o 

conselho curador trataria de fazer uma filtragem baseado também na lei, que determina que o 

conselho  haverá  de  ser  plural,  em  termos  regionais,  em  termos  de  representação  de 

concepções político-ideológicas,  em termos de proveniência profissional.   Então, aí a gente 

faria esse filtro numa base de três indicações para cada cargo,  cabendo ao presidente da 
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república deliberar pelos oito, digamos, com base numa lista de vinte e quatro.  Quer dizer, 

acho que são referências básicas, que mais ou menos.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Acho que avançamos, mas 

tenho duas dúvidas aí.  Primeiro, as entidades votam ou indicam?  Eu acho que só devem 

indicar, não devem votar.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Está  claro  para  mim, 

indicação.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República)  – A segunda coisa é pessoa 

física.  E a terceira coisa é o seguinte, eu acho que os membros do conselho, que podem 

renovar o mandato...  Reparem só, a lei prevê que pode renovar o mandato.  Então, a meu ver 

eles são candidatos natos, porque se não isso não estaria na lei.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Inclusive a gente pode entender que os primeiros conselheiros que foram escolhidos 

pelo presidente da república, estariam num primeiro processo de escolha pública.  Então, em 

tese eles teriam mais uma renovação para frente.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Olha, acho que poderia ler o que o Luiz 

Henrique  escreveu,  porque  exatamente  essa  preocupação  de  indicação  e  votação  das 

entidades.  Ele diz o seguinte.  Em primeiro lugar ele diz que no Brasil nenhuma TV possui 

esse mecanismo de consulta pública.  Na TV Cultura, os próprios membros do seu conselho 

são os que escolhem os próximos membros livremente, sem necessidade de consulta pública. 

Aí ele diz o seguinte.  Ele coloca na mesa duas propostas, a primeira é de que publica-se um 

edital, abrindo inscrições para pessoas físicas, que tenham interesse de participar do conselho 

e que respeitem alguns critérios objetivos de habilitação, que o conselho vai definir.  No mesmo 

edital, abre-se o prazo para inscrição das entidades que tenham interesse de votar na consulta,  

nos termos que a lei da EBC define, do artigo 17.  Só para chegar ao ponto que ele quer,  

depois,  colocar  na  segunda  proposta.   Esse  edital  também deverá  definir  a  comissão  de 

consulta, e as demais regras de todo procedimento.

Publica-se a relação dos candidatos, após prazo de impugnações e recurso; 

publica-se  a  relação  das  entidades  habilitadas  a  participar  da  consulta  após  o  prazo  de 

impugnações e recursos; lembra que a lei da EBC exige que quem participe da consulta sejam 

as entidades.  Define-se um prazo para votação da consulta através da página do conselho 

curador na internet, por meio da indicação do CNPJ.  E escolha, pelo conselho curador, dos 

novos membros, a partir da lista de votação da consulta.  Para tanto devemos definir se haverá  
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um percentual  mínimo  de  votos  para  o  candidato  compor  a  lista.   Essa  seria  a  primeira 

proposta dele.

Na segunda, essa que está acontecendo aqui, seria publicar o edital para que 

as entidades que se enquadram nos termos do artigo dezessete da Lei da EBC indiquem, em 

certo prazo,  um número determinado de nomes para apreciação do conselho.  O conselho 

define os critérios, etc.  Agora, a observação dele, que acho importante colocar: na segunda 

proposta, apesar de ser mais próxima da literalidade da lei, vejo o risco de dar um perfil mais  

corporativo ao conselho, pela representação de entidades.  Já a primeira proposta, isso fica 

diluído, pois há apenas a votação das entidades para compor uma lista e não a indicação.  Da 

mesma  forma,  a  primeira  proposta  tem  a  adesão  expressa  do  candidato  em  querer  se 

submeter a uma votação que implica até uma certa campanha e não uma mera anuência em 

ser indicado por uma entidade.  Para mim – ele –, o sentido normativo da consulta é dar uma 

maior legitimidade social ao membro do conselho curador, e nesse sentido a primeira proposta 

supera, e muito, a segunda.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – As entidades que vão 

votar, por trás, indicando os nomes em que vão votar.  Ele não tem nenhuma garantia de que 

as pessoas físicas se apresentem.  Ele quer controlar com pessoa física apresentando-se de 

um lado e entidade votando de outro.  Dá a ilusão de que essas pessoas serão autônomas 

dessas aqui.  Você resolve isso com essas pessoas, escolhendo da lista delas, fazendo com 

que essas pessoas sejam inscritas aqui, e elas vão votar nessa lista.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Eu vejo 

uma proposta híbrida.  Essa seria uma proposta híbrida.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI  FILHO – A idéia de você ter 

livre poder das entidades, fazendo uma lista de pessoas que queiram e que elas só votem,  

supõe que uma não tem nada a ver com a outra.  Eles vão indicar essas pessoas que vão votar  

depois.  Não tem nenhuma garantia de independência. 

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  penso  que  há  um 

equívoco,  é  uma  introdução  de  um  princípio  corporativista,  e  que  vai  desencadear  uma 

dinâmica de segmentação ou de interesses corporativos, que não seria razoável.  Eu tenho 

impressão  que  é  superior  em  termos  democráticos  você  conceber  um  mecanismo  que 

exatamente promova um balanço de interesses e de influências e de representatividades.  Eu 

não sei, por exemplo, se a candidatura de pessoa física, nos termos da lei que temos, ela seria 

possível.   Eu tenho impressão que não.   Eu tenho impressão que o conselho vai  ter  que 

ponderar considerando as indicações de entidades.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Mas  a 

entidade, ao votar, estaria...



19

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Voto, não, a entidade não 

vota,  ela indica.   Aí  é que está.   Se as entidades votam você cria um dispositivo que um 

conjunto de entidades articuladas determinam a sorte desse conselho, e inclusive armam para 

o presidente da república uma camisa-de-força.  E aí a gente pode se apoiar no espírito e na  

letra da lei, as entidades indicam.  Quer dizer, o conselho vai considerar as indicações das 

entidades e vai filtrá-las, considerando os critérios de pluralismo, regional, político, de origem 

profissional, sexual, etc.  Então, aí o conselho indica ao presidente da república, que afinal de 

contas é o homem que é representativo dessa sociedade, não é à toa  que foi eleito presidente  

da república.  Então, ele vai escolher numa lista tríplice para cada cargo.  Quer dizer, aí você 

mantém simultaneamente a representatividade social, porque ninguém vai aparecer sem ter 

sido indicado, pelo menos, por uma entidade; vai atender as referencias de pluralidade, que 

serão aqui  consideradas pelo  conselho,  e  vai  considerar  o  princípio  da representatividade, 

porque quem vai escolher, dentro dessa lista, é o presidente da república, que é um homem 

representativo, porque se não estaria ali na cadeira de presidente da república.  Então, tenho 

impressão que a gente combina a representatividade social, a pluralidade, que uma entidade 

sindical ou uma ONG não tem condições de considerar, mas aqui nós temos, somos quinze ou 

vinte  pessoas  levando  em  consideração  essa  questão  da  pluralidade.   Inclusive  nenhum 

membro pode ser indicado para presidência da república, através do conselho, se não estiver 

concretizando esses critérios; e o presidente escolhe.  Não é uma camisa-de-força, porque ele 

tem três para cada cargo.  Então, acho que a gente consegue combinar os critérios sociais, 

políticos e de pluralidade.  Penso que assim a gente cria um mecanismo que não tende a 

suscitar questionamentos.  Claro, pode sofrer críticas etc., mas estará amparado rigorosamente 

na lei.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Posso só esclarecer uma questão jurídica, de ordem jurídica?  Corroborando com 

sua  idéia,  conselheiro,  realmente  não  há  uma  previsão  legal  que  indique  outra  forma  de 

participação das entidades, a não ser pela indicação de nomes.  Ela não participa de processo 

de escolha, somente indica nomes.  Esse primeiro procedimento ficaria prejudicado, porque 

realmente só indicação.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Só queria complementar.  Acho 

que além disso a interpretação que o Daniel fez, a mim, pelo menos, me satisfaz.  Mas acho 

que os conselheiros que já estão encerrando mandato, e que é o primeiro mandato, como a lei 

prevê que eles possam ser reconduzidos apenas por mais um mandato, eles são candidatos 

natos.  Isso não quer dizer que a vaga dele já está preenchida.  Não.  No caso são oito vagas.  

Eu tenho impressão que são cinco conselheiros que poderão renovar o seu mandato.  Não 

quer dizer que só vamos abrir no edital para três, abrimos para as oito vagas, mas esses cinco 

já estarão automaticamente na lista tríplice que será enviada ao presidente, porque se podem 

renovar, pela lei, é tarefa do presidente poder renovar, e se o presidente não receber eles na 

lista tríplice, não pode renovar, estaria ferindo o espírito da lei.
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO  REIS FILHO –  Eu queria  evitar  querelas 

legais.  Acho que isso poderia enfraquecer a nossa dinâmica.  O doutor Marco Antonio acha 

que...

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Gerente  Executivo  da  Diretoria 

Jurídica) – Na verdade, justamente temos de definir um processo.  E o próprio Estatuto da EBC 

e a lei conferem ao Conselho toda a liberdade para formar uma norma geral de escolha.  Ela dá 

essa liberdade política ao Conselho, entendendo que ele já é um órgão representativo.  Então, 

o Conselho tem esse poder de filtrar por determinação do legislador, ele pode fazer esse filtro e 

deve fazer esse filtro por previsão legal.  Agora, as normas têm de estar bem claras, como se 

dará isso, para que não haja justamente o questionamento judicial.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, nos 

resta dar um encaminhamento de formar uma comissão, escolher os membros da comissão e 

dar  prazos  para  que  ela  apresente  aos  outros  conselheiros,  até  a  próxima  reunião,  em 

novembro uma extraordinária, para que em tempo hábil possamos fazer essa escolha.

Poderemos votar nos nomes dessa comissão e o prazo que daremos para que 

apresente uma proposta consolidada do processo de consulta?  Baseada na minuta.  Isso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Acho que não tempo hábil para, depois, 

abrir o edital, etc., dar prazo.  Como você vê isso?  Quinze dias, talvez?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Acho que podíamos fazer uma 

coisa intermediaria.  Podíamos eleger a comissão.  Eu proponho que a comissão fosse você, o 

Daniel e que tivesse alguém da área jurídica.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O  problema  da  minha 

inclusão é que vou ter o meu mandato renovado.  Acho que aqueles que estão com o mandato  

a serem renovados...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Acho que não, Daniel, senão a 

gente aqui vai entrar...  É muita coisa.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não há problema, não.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Faz vocês dois e alguém do 

jurídico.  Acho que a gente produziu um consenso.  É evidente que na hora em que você vai  

botar no papel o consenso não é tão consenso assim, mas acho que produzimos um consenso.  

Se tivesse um prazo,  vamos dizer,  de uma semana, quinze dias,  manda-se para todos os 
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conselheiros  e  se  houver  uma maioria  a  gente  já  pode publicar  o  edital  com base  nesse 

documento; se não produzir uma maioria clara sobre isso, a gente tem de abordar uma próxima 

reunião.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Dez dias 

está bom?

Então, a comissão seria Ana Luíza,  Daniel e mais o setor jurídico que num 

prazo de dez dias encaminhariam aos conselheiros a proposta.  Está bom?  Fica assim?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O Conselheiro José Paulo 

está concordando aqui com a minha objeção.  Eu posso até contribuir, pois estou com algumas 

idéias a respeito e posso escrever para a Ana e contribuir na modelagem desse edital.  Eu vou 

ter o mandato renovado e sou parte interessada.  Cria-se um conflito de interesses.

Não é problema de suspeição.  Vejam bem, a gente não deve subestimar o 

potencial de questionamento que essa coisa toda pode gerar.  Então, acho que a gente tem de 

ser o mais estrito possível na condução, não é?  Eu vou contribuir com sugestões à Ana.  Acho 

inclusive  que  esse  edital  tem  de  ter  um  preâmbulo  politicamente  bem  fundamentado, 

mostrando como estamos combinando várias referências positivas, um preâmbulo construtivo, 

politicamente defensável.

Agora, realmente, participar de uma comissão dessas tendo o meu mandato 

que será renovado, não seria o melhor aconselhamento.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas ela 

sozinha fica ruim.  Conselheiro, o senhor poderia ajudar...  Eu ajudo a Ana Luíza.  Eu fico 

participando também da comissão.

Então,  temos  dez  dias.   Aí,  teremos de  definir  os  critérios,  estabelecer  os 

prazos, etc.

Podemos esgotar esse ponto?  Mais algum questionamento?  Não?  OK.  No 

prazo de dez dias.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Para dar uma pequena 

opinião.  Lembrar à comissão que agora está se constituindo que fundamentalmente somos 

aqui conselheiros de uma Empresa Brasileira de Comunicações, TV Brasil, voltada para a área 

da  divulgação  jornalística,  de  comunicação  de  massas,  que  não  fiquemos  apenas 

preocupados,  data venia, com a querela “jurisdicionista” muito presente atualmente em todas 

as organizações, em todos os organismos.  Olhemos basicamente para um bom desempenho 

do trabalho de comunicações.  Nós temos de fazer isso.

Era só isso.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigada, 

Conselheiro.
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Estamos discutindo aqui sobre 

o preenchimento de vagas de novos mandatos.  Temos, entretanto, duas vagas de mandatos 

de quatro anos, portanto mandatos que não se encerram em 2010, mas em dezembro de 2012, 

e que estão abertas por renúncia dos titulares, no caso o ex-Presidente Belluzzo e, também, a 

Ângela Gutierrez.  Entende?

O critério adotado com o apoio do Departamento Jurídico é que no caso de 

completar o primeiro mandato segue a norma anterior, ou seja, cabe apenas ao Presidente da 

República que, aliás, foi o que foi feito aqui no preenchimento dessas vagas.  Então, esse será 

o critério adotado para essas duas vagas, que é para completar o mandato de quatro anos.  

Elas não entram no edital porque não se trata do segundo mandato, ainda é do primeiro.

Eu apenas queria  esclarecer  isso  porque  é o  que tenho  de discutir  com o 

Presidente.  Evidentemente, eu até gostaria de ter sugestões dos conselheiros, levando em 

conta uma de São Paulo e o outro de Minas Gerais.  Minas Gerais é o único conselheiro que 

Minas Gerais tinha.  Então, acho que Minas Gerais não pode deixar de ter.  São Paulo, até 

como tinha três, você pode, em determinados casos, ter uma certa flexibilidade, mas Minas não 

tem.  Um é economista e o outro uma pessoa ligada à questão cultural de Minas Gerais, a 

Ângela Gutierrez,  Patrimônio Histórico, tudo isso.   Não é que tem de ser exatamente uma 

pessoa do Patrimônio Histórico, não é isso, mas é mais ou menos dentro desse universo.

Isso é privativo do Presidente da República, mas se vocês me trouxerem eu lhe 

darei com as indicações dos senhores e senhoras.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Temos 

aqui, pela pauta, às dezesseis horas uma pausa.  São vinte para as quatro.  Temos aqui no 

terceiro  item  a  definição  das  Câmaras  Temáticas  e  dos  grupos  de  trabalho.   O  relator  

Conselheiro  Daniel  nos  encaminhou a  sua  proposta.   Já  vínhamos em outras  reuniões  já  

discutindo a definição das Câmaras e, agora, precisamos definir não somente as Câmaras, 

mas os grupos de trabalho.

Então,  eu pergunto  a  você quanto tempo,  conselheiro,  você  teria  para  nos 

relatar a sua proposta, para ver se a gente segue.  Não sei se pode passar um pouquinho do 

horário.  Uns vinte ou quinze minutos para apresentação?  Menos?  Depois, o Conselheiro 

Lourival...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O problema é que mandei 

por e-mail esse texto e imprimindo em casa, agora, antes de sair, eu imprimi errado.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu tenho uma cópia.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Você tem uma cópia aí?  Eu 

leria a cópia e explicando um pouco.
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Eu mandei o e-mail para a secretária do Conselho, para a Presidente da EBC, 

Tereza Cruvinel, e pedi a ela para distribuir ao Conselho.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Eu  recebi  um e-mail  seu 

referente a uma questão do pitching.  Esse eu recebi.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu recebi a 

proposta.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Esse eu mandei um replay 

para a lista toda.  Agora, essa proposta eu mandei para a Carla e para a Tereza.  Pedi a elas 

para distribuir ao Conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Há também 

o Relator Lourival.  Talvez pudesse começar por você.  Você não mandou nenhum documento, 

não?

CONSELHEIRO  LOURIVAL  MACEDO (Representante  dos  Funcionários)  – 

Gente,  eu preparei  um material  para fazer  uma apresentação sobre o que é rádio.   E por 

sugestão do Daniel é um assunto que temos de voltar e tratar mais especificamente ocupando 

uma reunião toda.

Aqui,  temos  nas  emissoras  de  rádio,  temos  oito  emissoras  de  rádio,  uma 

agência  de  notícias  e  uma  agência  de  rádio  e  uma  rádio-agência,  que  distribui  material  

jornalístico para as outras emissoras de rádio.

Temos aí a Rádio Nacional de Brasília, AM/FM – Rio de Janeiro, Nacional da 

Amazônia - Ondas curtas, Alto Solimões, na Amazônia, no Estado do Amazonas, Rádio Mec – 

do Rio – AM/FM, também a MEC Brasília.   Agência Brasil  faz a distribuição de texto e as 

rádios-agência de áudio.  Pode passar.

Essa é a programação da Rádio Nacional Brasília – AM.  A Rádio Nacional é 

cabeça de rede, então, ela funciona 24 horas, de segunda a domingo.  Pode passar.

Aqui está mais especificada a programação.  Começa Madrugada Nacional, 

depois da meia noite,  depois o Tabuleiro do Brasil,  Brasil  Rural,  Repórter Brasil,  Jornal da 

Cidade.  Esse, Madrugada Nacional,  é uma programação de informação e música também 

voltada para o pessoal...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Conselheiro, você falou que ela 

é cabeça de rede.  Essa rede é o quê exatamente?

CONSELHEIRO  LOURIVAL  MACEDO (Representante  dos  Funcionários)  – 

Nos noticiários temos um jornal de manhã e, depois, de hora em hora tem um noticiário.  Ela é 
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que  transmite  e  forma  rede  com  as  outras  emissoras  da  EBC e,  também,  as  emissoras 

parceiras que entram em rede.  São as emissoras públicas e, também, as emissoras privadas 

que entram em rede.  Há umas 400 emissoras que aproveitam esse material, que entram em 

rede.

Ainda na programação, a Revista Brasil, que é um programa de notícias que 

vai da oito às dez da manhã, depois, Cotidiano, também notícia, mas já entra música.  Ao meio-

dia tem o Repórter Nacional, um noticiário que vai do meio-dia ao meio-dia e meia.  Depois, 

Jornal da Cidade, de dez minutos, e Observatório da Imprensa logo depois do meio-dia e meia.

Ainda há o programa Em Conta, que, traduzindo, é economia para o dia a dia 

do cidadão.  É um programa que vai do meio-dia e meia até uma hora da tarde e é só sobre 

economia.  Depois, há uma edição extra que já é um balanço do que foi realizado, do que 

aconteceu de manhã.  Então, as notícias da manhã, nacional, local e, também, internacional,  

entram nessa edição extra.

Depois há o Tarde Nacional, que é um programa de notícias, de entrevistas, 

sobre os problemas da cidade, o dia a dia da cidade.  Depois vem Espaço Arte, um programa 

cultural, que vai das cinco às seis e meia da tarde.  Depois vem Cidade 980, um programa 

jornalístico que cobre cidade, que vai das seis e meia às sete horas da noite, portanto, pega a 

Voz do Brasil.  Depois vem a  Voz do Brasil, o Mundo da Bola, que é esporte, Eu de Cá e Você 

de Lá, que é um programa tradicional da Rádio Nacional e tem mais de trinta anos, é a partir da  

sete horas.  A Rádio Nacional joga a programação para todo o país, amplia a potencia e joga 

em todo o país.  Depois, vem, novamente, o Mundo da Bola.

Aí, vem, Tanto Marques, esse programa é produzido pela FM.  É um programa 

sobre músicas dos países de língua portuguesa.  Depois, vem Trilha Animal, Brasil Rural, que é 

de madrugada, e Roteiro Cultural, este da programação cultural das cidades.

Ainda vem Ação Periferia,  Roda de Samba, Musishows,  Saudade Nacional, 

Ecos de uma Era.  Alô Brasil, Brasil Rural.  Esse aí é programação de domingo.  Bom dia 

Brasília e Os Radionautas.  Pode passar.

Ali  temos: O Rádio chega aonde a TV não vai.   É o veículo  que atinge as 

pessoas e faz companhia em qualquer lugar.  Começando o dia com Rádio Relógio, na hora 

em que a pessoa acorda, acorda ouvindo rádio, acompanhando o café da manhã e o dia todo, 

a tarde toda.  A rádio tem uma audiência maior do que a TV de manhã e a tarde, à noite é que 

a TV supera.  O horário nobre da rádio é de treze horas, porque vai das seis da manhã até as  

dezenove horas.

É um veículo, de acordo com as pesquisas, que tem maior credibilidade.  É o 

segundo em credibilidade, superado pela igreja católica.  Tem sete posições acima dos jornais 

e dezessete acima da televisão.  Pode passar.

Aí temos um dado sobre a audiência.  Naquela primeira pizza, em azul, é a 

audiência por classe social.  A classe C, 46% da audiência; classe B, 20%, classe A, 15%, 

classe D, 20% e poucos, de audiência.  Então, a classe social C é de maior audiência.  Pode 

passar.
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Aí também é um gráfico em relação à audiência, mas é por faixa etária.  Chega 

a 82% a audiência de rádio durante o dia.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Isso quer dizer que na classe 

A1, 81% das pessoas dizem que durante o dia ouvem rádio?

CONSELHEIRO LOURIVAL MACEDO (Representante dos Funcionários) – É. 

Ouvem rádio.  Por exemplo, ouviram rádio ontem?  A pessoa diz.

Apesar dessas qualidades do rádio, as emissoras da EBC estão, na verdade, 

sucateadas tecnologicamente e faltam também até gravadores para os repórteres trabalharem. 

Lá tem um problema seriíssimo em relação à material.

Na Região Norte, a Nacional da Amazônia, chegava com sinal claro, limpo, e 

hoje não está mais assim por causa do problema dos transmissores.  Há muita reclamação. 

Nem toda região está conseguindo ouvir e sintonizar a Rádio Nacional.  Também foi feito um 

aluguel de um transmissor para a Rádio Senado e este único transmissor que está com o 

Senado está com o sinal  muito  melhor  – o Senado fez uma reforma – do que os demais 

transmissores da Rádio Nacional da Amazônia que joga para a mesma região.

Ali há mais um dado.  O rádio é um veículo, ainda mais na Amazônia, que tem 

um público  exclusivo,  e  para  funcionar  bem precisa  estar  aparelhado  e  com profissionais 

valorizados.  Pode passar.

A Rádio Nacional de Brasília também está sucateada.  A programação noturna 

que era ouvida em todo o país hoje já não é mais, diminuiu bastante.  Durante o dia o sinal que  

jogava a 700 quilômetros, hoje está jogando nem em Luziânia.  Isso por falta de um ajuste nos 

transmissores,  uma  reforma.   Também  temos  instalações  físicas  precárias,  além  dos 

equipamentos.

Nos últimos três anos o rádio jornalismo da Rádio Nacional perdeu mais de 

vinte profissionais que saíram, fizeram concursos e estão no mercado concorrente.  A mesma 

situação ocorre com as demais emissoras da EBC, tanto no Rio, quanto aqui em Brasília e 

Amazônia.  Pode passar.

Temos também a Rádio Agência que é outro veículo da EBC.  Ela disponibiliza 

reportagens, entrevistas, matérias especiais, boletins, para as emissoras cadastradas.  Cerca 

de 1500 produções de rádio são disponibilizadas por mês e as emissoras de rádio aproveitam 

cerca de 50 mil vezes.  Elas entram para poder aproveitar essas matérias.  Os assuntos mais 

acessados são matérias com informações de serviço público e cidadania, como Previdência 

Social, matérias de economia, políticas e, também, previsão do tempo.  Fazemos um boletim 

da previsão do tempo que é muito acessado.

A Rádio Agência possui 8 mil usuários cadastrados que são emissoras de rádio 

e, também, pessoas que trabalham em rádio.  A maior parte dessas emissoras são rádios 
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públicas,  comunitárias,  universitárias e livres.   Há emissoras livres também.  As emissoras 

comerciais também estão cadastradas e utilizam o material.  E há um equilíbrio significativo por 

regiões,  com  leve  predominância  de  usuários  das  regiões,  Sudeste  e  Sul,  em  geral  são 

emissoras de pequeno porte, com equipes pequenas de jornalismo.  Pode passar.

A Rádio Agência também enfrenta um problema também de acesso.  Muita 

gente liga dizendo que não consegue acessar.  Isso é um problema que enfrenta lá, mas a 

informação que temos é que está em processo de reformulação a área de informática para 

melhorar esse acesso e facilitar o trabalho das emissoras que aproveitam esse material.  Essas 

mudanças  objetivam aumento  de  produções  disponibilizadas  e,  também,  da  interatividade, 

esbarrado nessas limitações tecnológicas.  O projeto para o ano que vem é de aumentar essa 

produção de conteúdo colaborativo por meio de parcerias com rádios públicas, universitárias, 

comunitárias, livres, do Brasil e, também, da América Latina.

As informações que temos são essas aí, o que dão um quadro geral.  Até tenho 

isso também na Internet.   Eu não passei para todo mundo porque terminei hoje,  mas vou 

passar a todos os conselheiros por e-mail e, a partir daí, ter um material para a gente começar 

a discutir as emissoras de rádio.  Mas também temos a Agência Brasil, que é uma agência de 

notícias que temos de tratar também desse assunto.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Agradeço a 

sua colaboração, Conselheiro.

Eu fiquei um pouco na dúvida durante a sua exposição sobre o objetivo do 

relato.  Eu não vim à reunião anterior, mas me pareceu que foi definida na reunião anterior que  

teríamos a definição das Câmaras Temáticas e os grupos de trabalho.  Então, não sei como a 

rádio  vai  se apresentar  nesses grupos de  trabalho e  Câmaras  Temáticas.   Não deu para 

perceber na sua exposição como seria dividido entre  os conselheiros os grupos que iriam 

discutir a programação das rádios.

A dinâmica, se vocês concordarem, pode ser de discutirmos as duas propostas 

e abrirmos desde agora para as perguntas que irão suceder às suas falas.  Já tem uma pessoa 

inscrita, a Tereza.  Então, durante as falas, por favor, acenem que eu inscrevo.  E a gente 

passa a discutir os dois relatórios.  Está bom assim?

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu quero fazer alguns 

comentários sobre...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Ele 

apresenta, Tereza e, em seguida, você será a primeira inscrita.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Eu  queria  que  se 

considerasse uma questão de ordem, Conselheira.  É só uma questão de ordem mesmo.

O Conselheiro Lourival é um conselheiro, ele representa aqui os empregados 

da EBC.  Ele falou como um gestor da EBC, como se fosse um membro da Diretoria Executiva.  
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Acho que foi uma impropriedade.  , você não pode falar assim, é verdade que herdamos as 

rádios sucateadas, mas elas estão recebendo investimentos que nunca antes receberam nos 

últimos e não sei quantos anos.  Mas podemos mostrar isso com números.  Entende?

Eu entendo que da gestão falamos nós, Diretoria Executiva.  Eu não estava na 

hora em que se definiu essa sua intervenção hoje, esse trabalho que você iria apresentar aqui. 

Acho que trouxe muitas contribuições, mas a natureza não era essa, porque você falou como 

gestor.

Pelo que tinham me relatado, meus companheiros da Diretoria, no dia eu saí 

um pouco mais cedo do Conselho, por causa do evento, mas você iria falar sobre programação 

de rádio.  Eu queria consignar isso, quando os conselheiros quiserem falar sobre gestão de 

rádio, a Diretoria Executiva se coloca à disposição.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Já  que  houve  a 

intervenção, é só fazer o comentário.

Se você quer nos dar uma fotografia dos rádios, cadê a audiência?  Você fica 

sabendo que está sucateada, tudo bem, qual é a audiência?  Como esse item não entra numa 

fotografia de como anda os nossos rádios?  Fica pela metade.  Apesar disso estar perto de 

100% de audiência, está 50%, quanto está?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Vocês 

querem modificar a dinâmica?  Então, passamos a discutir o que o Conselheiro apresentou?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Questão de ordem.

A  questão  seria  no  sentido  de  que  fizéssemos  a  pausa  para  o  café  e 

voltássemos para conhecer a proposta sobre os grupos temáticos, as suas temáticas relatadas 

pelo Conselheiro Daniel.

A questão do rádio, se eu puder ir além da questão do rádio, é porque fui uma 

das pessoas que sugeriu que o rádio fosse pautado no Conselho, se formos entrar agora na 

discussão  dessa  breve  exposição  apresentada  pelo  Conselheiro  Lourival,  porque  ela  é 

preliminar, levanta uma série de problemas e, de fato, ela...  Eu imaginei até – e trocamos e-

mail sobre isso – que seria apenas uma apresentação muito objetiva para o Conselho sobre a 

estrutura das rádios da EBC, que a maioria de nós não conhecemos.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Mas aí caberia à Diretoria 

Executiva, Conselheiro.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Conselheira 

Presidente, estou relembrando o que sugeri.  Poderia ser feito por quem quer que fosse, era 

para informar a esse Conselho que, desconhece, em sua maioria, e esse que vos fala inclusive, 
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quantas são as rádios.  Apenas começar a pautar a questão de rádio, tanto que foi mencionado 

aqui, seja uma sugestão que eu faria em seguida e farei de que se dedique esse Conselho, no 

melhor momento possível,  certamente não este ano ainda, uma inteira reunião para que a 

gente possa tomar conhecimento de toda problemática, que é grande, das rádios.

Por  isso,  estou  querendo  evitar  agora  na  questão  de  ordem  que  a  gente 

aprofunde,  porque  do  modo  como  foi  posto  isso  vai  suscitar  uma  série  de  polêmicas  e 

questionamentos e vamos perder a chance de definir as questões temáticas, que é a prioridade 

da reunião.

Essa é, de fato, uma questão de ordem, para a gente não estender a discussão 

da rádio, porque ela vai nos levar para um caminho que não é razoável nesse momento de 

discussão.  Que a gente feche as comissões temáticas e num outro momento, numa outra 

reunião,  que não dá para fazer  esse ano ainda, com certeza,  discuta-se exclusivamente a 

questão  das  rádios  em todas  as  dimensões  com uma apresentação  a  ser  feita  não  pelo 

Conselho, concordo, mas tem de ser feita pela presidência ou pela estrutura da EBC e que nos 

esclareça o que são as rádios, seus problemas, e como esse Conselho pode contribuir, que é o 

seu papel, na questão da discussão das rádios, que tem muito mais a ver com conteúdo que 

com problema administrativo, técnico, financeiro, etc., o que não nos cabe discutir aqui, como é 

caso da televisão.

É uma questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – OK.  Se 

todos concordarem...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Sem querer ser impertinente, 

eu proponho que lêssemos – é muito breve a minha proposta –, pois já podíamos fazer do 

intervalo do lanche um momento em que os conselheiros poderiam trocar impressões sobre 

essa proposta.  É muito breve.

Eu sinto muito que os conselheiros não tenham tido conhecimento dela.  Como 

vocês vêem, eu redigi essa proposta no dia 10 de outubro e enviei imediatamente por e-mail,  

convencido – deve ter havido um curto-circuito aí – de que todos os conselheiros iriam recebê-

la  para  considerá-la  com calma,  etc.   Eu  posso  lê-la  e  em menos  de  dez  minutos  para  

esclarecer, se houver dúvida, e a gente poder fazer o intervalo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Suspendemos após a sua...

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Só um esclarecimento, 

Conselheiro Daniel.
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Eu localizei a sua mensagem junto com o seguinte título: pitching.  Você tinha 

mandado uma mensagem sobre o pitching.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Muitos antes do pitching eu 

mandei essa mensagem.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu não sou mensageira 

para o Conselho Curador, infelizmente.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO  REIS FILHO – Mas eu não mandei para 

você, mandei para você e para a Karla, que é a secretária do Conselho.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu recebo trezentos e-

mails por dia.  Você mandou sobre o pitching.  Está com o título.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O  pitching foi  uma 

mensagem que enviei muito depois, dia 19 de outubro.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Você anexou na mesma 

mensagem.  O subject é pitching.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O assunto lá é pitching.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não,  eu  mandei  duas 

mensagens distintas.  Uma no dia 10 de outubro e uma no dia 19.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Eu  quero  pedir  aos 

conselheiros que não me peçam para remeter correspondência...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu não pedi nada, Tereza. 

Não lhe pedi nada.  Eu mandei a mensagem a você, a Karla e pedi, então, que divulgassem 

para o Conselho.  Se não pudessem divulgar, que me informassem que eu iria correr atrás da 

lista do Conselho.  Isso é irrelevante, o relevante é a gente travar a discussão sobre o conteúdo  

do assunto.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que é 

importante termos aqui cópia...

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  ...que  não chegou ao 

Conselho por minha culpa.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Ninguém está falando isso, Tereza.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Isso está 

acontecendo por falta da Secretaria Executiva.  Acho que hoje resolveremos essa situação e 

não teremos mais esse problema.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO  REIS FILHO –  “Proposta  preliminar  para 

constituição de comissões temáticas no âmbito do Conselho Curador da EBC.

Tendo  recebido  a  incumbência  de  redigir  uma  proposta  preliminar  para  o 

debate sobre comissões temáticas no âmbito do Conselho Curador da Empresa Brasileira de 

Comunicação, sugerimos adotarmos a seguinte resolução:

Na  última  reunião  do  Conselho  Curador  houve  um  consenso  preliminar  a 

respeito da necessidade de determinamos a formação no âmbito do Conselho de comissões 

temáticas, pelas seguintes razões – houve uma rodada sobre o assunto e tentei sintetizar: as  

comissões ensejariam um nível de especialização necessária para fundamentar melhor nossas 

deliberações, assim seria possível aprofundar o debate das questões numa instância prévia, 

melhorando as condições de deliberação do Conselho; as comissão também confeririam maior 

agilidade aos nossos trabalhos por terem uma composição mais enxuta, podendo se reunir ou 

trocar  mensagens  com  maior  rapidez  e,  finalmente,  não  haveria  risco  de  diminuição  do 

Conselho já que as comissões teriam caráter não deliberativo, limitando-se preparar debates e 

propostas para as decisões do Conselho.

Considerando-se a composição do Conselho formado por quinze pessoas – aí 

o Conselheiro José Paulo me fez ver que eu considerei aqui apenas os representantes da 

sociedade  civil,  mas  o  Conselho  é  formado  por  outros  representantes  que  nesse  sentido 

poderiam se  distribuir  pelas  comissões –  e  a  variedade dos  temas as  respeito  dos  quais 

precisamos discutir e deliberar, propõe a formação de cinco comissões temáticas.

Seriam: Comissão Temática I - sobre Programação Infanto-Juvenil, na medida 

em que é a programação carro-chefe da emissora, então, teríamos uma comissão especialista;  

Comissão  II  -  Artes,  Cultura  e  Educação;  Comissão  III  -  Rádios  e  Agências  de  Notícias; 

Comissão  IV  -  Cidadania,  Meio  Ambiente,  Direito  do  Consumidor,  Ouvidoria  e  Projetos 

Especiais;  Comissão  V  -Jornalismo  e  Cinema.   Uma  vez  constituídas,  mandato  anual, 

renovável.  Haveria uma programação para que a cada reunião do Conselho, uma comissão 

temática ou duas, caso o Conselho faça reunião o dia inteiro, apresentassem seus resultados.
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Uma  questão  mereceria  atenção  especial  e  diz  respeito  ao  conjunto  de 

comissões temáticas: as técnicas de transmissão, a questão de linguagem, etc. Sugiro para o 

exame dessa questão que o Conselho programe seminário especial em março de 2010.

Outra  questão  geral  é  a  produção  independente.   Talvez  merecesse  uma 

sessão especial  do Conselho em data a ser programada.  O que eu diz dizer aí é que há 

questões transversais, gerais que atravessam interesses de todas as comissões temáticas e, 

por esse fato, não seria razoável criarmos uma comissão para isso, na medida em que todas 

as comissões estariam contemplando essas questões, mas talvez fosse o caso de a gente ter 

seminários  para  essas  ou  outras  questões  que  fossem consideradas  dessa  dimensão,  de 

caráter transversal.

Prezados  conselheiros,  essas  são  propostas  preliminares.   Sintam-se  à 

vontade para alterá-las, na medida em que avaliem, como necessário.”

São essas as propostas aqui submetidas.

Agora fazemos o intervalo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigado, 

Conselheiro.

São dez minutos de intervalo.  Voltamos para discutir a proposta.

Intervalo

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima Célia  Guimarães  Vieira)  –  Vamos 

reiniciar a sessão, por favor.

Tivemos  a  apresentação  da  proposta  do  Conselheiro  Daniel  sobre  a 

constituição das comissões temáticas no âmbito do Conselho Curador.

Fazendo um resumo breve, ele propõe cinco comissões temáticas: primeira, 

Programação Infanto-Juvenil; segunda, Artes, Cultura e Educação; terceira, Rádio e Agências 

de Notícias; quarta, Cidadania, incluindo Meio Ambiente, Direito do Consumidor, Ouvidoria e 

Projetos Especiais; quinta, Jornalismo e Cinema.

Após  a  apresentação  do  conselheiro  teríamos  uma  oportunidade  agora  de 

discutir,  em primeiro lugar,  se essas são as cinco comissões.  Elas são suficientes para a 

abrangência da programação?  Lembro que vocês todos têm a grade da TV Brasil anterior a  

essa mudança que houve, essa atualização.  Tínhamos pensado em muito mais comissões.  O 
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Conselheiro Daniel acho que conseguiu resumir todas ou quase todas as programações em 

torno de cinco temáticas.

Após  definirmos  as  comissões,  é  necessário  que  dividamos  os  grupos  e 

solicitemos à Diretoria da EBC que nos apresente uma nova grade com a programação em 

função  dessas  comissões  temáticas,  para  que  possamos  ter  uma  visualização  melhor  da 

programação, horários e tudo, porque é necessário que os conselheiros a acompanhem.  Aí, 

vamos  também  estabelecer  a  dinâmica  de  acompanhamento,  sugestões,  etc.,  para  a 

programação da TV.

Então, agora, podemos reiniciar com a abertura para os conselheiros de um 

tempo.   Temos  uma  pauta  ainda  com  mais  dois  ou  três  itens.   A  princípio,  poderemos 

estabelecer um tempo de cinco minutos, está bom, para quem quiser já se apresentar.  Ali a 

Maria da penha já está se apresentando como...

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Isso já é composição de 

comissões?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não, ainda 

são as comissões temáticas.  Nós vamos aqui aprovar ou não as cinco comissões, sugerir 

outras e, depois, vamos solicitar que os conselheiros se apresentem para compor cada uma 

dessas  comissões.   O  único  que  se  manifestou  foi  o  Manoel  Pereira  na  Comissão  de 

Jornalismo e Cinema.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu queria falar sobre a...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Questão de ordem.  Só uma 

observação que eu queria fazer, talvez em relação àquela minipolêmica que houve aqui em 

relação ao meio que eu teria mandado.

Devo esclarecer aos conselheiros,  em função do que me foi  mostrado pela 

Tereza e pelas secretárias, a minha intervenção pode ter comprometido a noção de eficiência 

das secretárias e, realmente, foi uma confusão na escrita do subject, do assunto, de minha 

responsabilidade, que induziu talvez ao engano que levou a vários conselheiros a não abrirem. 

Portanto, as nossas secretárias não tiveram nenhuma responsabilidade nesse curto-circuito.

Eu queria esclarecer isso.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigado, 

Conselheiro.

Vamos às inscrições.  Temos a Maria da Penha, Tereza, Murilo, João.  Mais 

alguém?  Por enquanto, temos quatro inscritos.  Por favor.
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CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES – Boa tarde a todos.

Eu queria saber do Conselheiro Daniel em relação à temática da Cidadania, se 

nessa temática está incluída a questão de gênero e da pessoa com deficiência.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Sim.  Acho que sim.  Talvez 

fosse o caso de explicitar para que a comissão tivesse atenção a respeito desse assunto.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MAIA  FERNANDES –  A  segunda 

pergunta,  um esclarecimento para todos.   Eu estive  vendo a programação infantil.   Eu só 

gostaria de fazer uma observação de que criança não fala daquela maneira.   O programa 

infantil irrita muito o ouvido porque tem personagens que têm uma voz que a gente precisa  

estar concentrada para saber o que ele quer dizer, uma voz muito infantil demais.

Agora falando de neto que todo mundo tem, eu também tenho, eu queria dizer 

que há programas que a minha neta gosta, mas há alguns em que a voz é muito ruim.  Eu senti 

dificuldade.  Por exemplo, no programa O Contador, é o único do programa que tem uma voz 

normal, o que conta a história, que aparece contando.  O SOS Sônia, a Sônia fala bem, mas  

quem participa  da  programação,  tem uma dicção,  tem também um falar  muito  ruim.   Em 

relação ao Barney, por exemplo, o Barney e o aluno você entende o que eles falam, mas a 

Lagarta e o resto da bicharada a gente não entende.

De uma maneira geral,  a minha crítica em relação à programação infantil  é 

essa,  que  se  tenha  uma fala  normal,  não  aquela  fala  que  irrita  e  que  você  precisa  estar  

querendo se concentrar.

Outra contribuição que eu queria falar em relação à programação infantil é que 

muitas vezes as músicas cantadas, os cantos que aparecem, a gente não entende muito.  A 

música,  devido o nuance, realmente tem frases que a gente não pega, então,  poderia ser 

legendado, até  para atender a questão da criança que é surda.   Então,  ela  vai  participar,  

acompanhando a dança dos personagens sabendo ler o que estes estão cantando.

Eu gostaria de deixar essa minha observação aqui para os conselheiros para a 

gente pensar nessa questão.

Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigada, 

Conselheira.  Próxima inscrita, Tereza.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Relativamente  à 

Comissão de Jornalismo e Cinema, a Diretora de Jornalismo, os demais diretores, o próprio 

ouvidor,  bem como eu,  todos nós achamos que seria melhor  não colocar cinema junto de 

cultura  porque  o  foco  de  jornalismo  vai  exigir  muito  da  comissão.   São  dois  telejornais 

nacionais, fora os locais, fora o jornal visual, Conselheira Maria da Penha, que é um jornal que 
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foi reformado, não é, Helena?  Um jornal que é para deficientes auditivos, quer dizer, ele é 

jornalismo e é cidadania.

Então,  a  gente  queria  propor  isso,  que  ficasse  só...   Além dos  telejornais 

nacionais, dez programas jornalísticos.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, a 

sua proposta é passar da Comissão V para a Comissão II, com Arte?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Passar cinema para a 

Comissão II.

A gente entende que jornalismo exige uma comissão, quer dizer, se eu fosse 

um conselheiro que fosse examinar a programação, jornalismo exige muito.  Acho que tinha de 

ser exclusivo de jornalismo.  Claro que isso é uma prerrogativa do Conselho.

Eu  queria  responder  –  enquanto  vocês  pensam –  à  Conselheira  Maria  da 

Penha.  Fala.

A  SRA.  HELENA  CHAGAS (Diretora  de  Jornalismo)  –  A  Agência  Brasil 

poderia  estar  junto  com Jornalismo porque ela  é  essencialmente  jornalismo.   Aí,  retira  de 

Rádio.  E Rádio separado, talvez,  porque o rádio é uma complexidade muito grande.  E a 

Agência Brasil é só jornalismo, jornalismo de multimídia.  Pode ser?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Perfeito.

No rádio  não tem só  jornalismo,  mas tem cultura,  tem entretenimento,  tem 

informação, música, quer dizer, um monte de coisas no rádio.  Já a agência de Notícias é puro  

jornalismo mesmo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Murilo.

O  SR.  CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Minha 

intervenção já foi resolvida.  É nessa direção, com acréscimo, na hora da Agência de Notícias, 

incluir jornalismo.  Defender o jornalismo como uma comissão específica pela essência e pela 

complexidade e o lugar dele na programação.

Acho que Cinema caberia no II.  Então, acho que está num formato bom.  Arte, 

Cultura, Educação e Cinema nessa comissão temática.  Rádio uma comissão temática per si, 

acho que exige.  E Jornalismo e Agência de Notícia.

Eu quero me incorporar a essa proposta.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – João.
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CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Bem,  eu  tinha 

pensado também nessa hipótese da Comissão V ser Jornalismo e Agência de Notícias e a 

Comissão Temática seria Arte, Cultura, Educação, Cinema e Produção Independente, que foi 

falado aqui pelo conselheiro.

Na realidade, alguns itens que estamos citando são subtemas, talvez para dar 

relevância, mas o item, por exemplo, II, seria Arte, Cultura, Educação e Cinema.  Dentro de 

Cinema teria Produção Independente, Audiovisual, teriam algumas coisas.

Na Comissão Temática IV, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, a 

questão de gênero, que a Conselheira Maria da Penha falou aqui também, a promoção da 

igualdade racial  e  a promoção da diversidade.   Então,  talvez  esse item seria  Cidadania  e 

Direitos, depois, desdobraria para os vários tipos de manifestações, direitos e tudo.  Como aqui 

tem Direito do Consumidor, Meio Ambiente, Ouvidoria, Assuntos Especiais, então, se ficasse 

Cidadania e Direitos vai contemplar muito mais os outros subitens que podem ser colocados. 

Entendeu?

Eu penso que o Conselheiro Daniel foi muito feliz nas observações anteriores 

às citações das comissões,  quando fala de especialização, aprofundar o debate,  dar maior 

agilidade e o caráter não deliberativo.  O que me preocupa aqui é a parte que diz respeito ao 

exterior.  A Empresa Brasileira de Comunicação está tendo atuação na América Latina e na 

África.  Talvez tenha de agrupar aqui ou em Cultura, no item de Cultura, ou ainda onde há 

Jornalismo e Agência de Notícias, uma preocupação com o exterior em função da América 

Latina e da África.  Mas seriam subitens.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Você me dá um aparte?

Sobre  o  exterior  eu  iria  pedir  ao  Conselho  mais  tarde  para  falar,  quando 

fôssemos falar de algumas coisas da TV Brasil incluir, essa informação.  Estamos trabalhando 

pelo Canal Internacional, para o implantarmos até o ano que vem, no início do ano que vem.  

Hoje não temos exatamente essa programação, mas acho que devia ter uma previsão para o 

futuro.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Então,  seria  a 

Comissão VI, seria uma comissão a mais.  Seria a Comissão Internacional, basicamente para 

preparar, tratar.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Mas hoje ainda não há 

esse conteúdo a ser analisado.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Então, está bom.

Minhas sugestões eram essas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Conselheiro 

Pinhanta.
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CONSELHEIRO ISAAC DA SILVA PINHANTA – Aqui na Comissão Temática 

IV, se a questão indígena está complementada em Projetos Especiais.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Sim.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  queria  comentar  aqui 

algumas sugestões.

Em primeiro lugar, o Conselho deve levar em consideração uma coisa que não 

foi considerada na proposta que é o fato de que não somos quinze, mas dezoito.  Quer dizer,  

se  somos vinte  e  dois,  mas descontando os  ministros  que  não podem evidentemente  em 

função de suas  atribuições  normais serem vinculados às comissões,  então,  temos dezoito 

pessoas.  Isso pode nos levar à possibilidade de um desdobramento, termos seis comissões e 

não cinco, ou a possibilidade de distribuirmos esses três que não foram considerados pelas 

comissões aqui definidas.  Esse é o primeiro ponto.

Segundo ponto, acho que determinados temas, como produção independente, 

América Latina e África, eu me pergunto se seriam temas a serem inseridos em determinadas 

comissões, na medida em que são temas que interessam a todas as comissões, são aqueles 

tais  temas  transversais  que  me  parecem  devem  ser   objeto  de  reuniões  específicas  do 

Conselho,  sessões  especiais,  reuniões  extraordinárias  ou  –  uma  coisa  que  já  foi  aqui  

considerada – termos um dia de trabalho inteiro, duas sessões, uma de manhã e uma de tarde, 

que analisaríamos relatório das comissões temáticas numa parte do dia e numa outra parte 

consideraríamos  esses  tais  temas  transversais,  definindo-se  aí  comissões  ad  hoc,  para 

preparar a discussão desses temas transversais.

Eu me pergunto até, além de Produção Independente, América Latina e África, 

que me parecem muito evidentes serem temas transversais, se a questão da Cidadania, Meio 

Ambiente,  Direito  do  Consumidor,  Ouvidoria,  Projetos  Especiais,  acho  que  são  temas 

específicos, mas Cidadania, incluindo-se a questão do gênero, da diversidade, dos direitos e 

dos deficientes, se também não seriam temas transversais, porque isso tem de aparecer na 

programação  infantil,  tem  de  aparecer  no  jornalismo,  tem  de  aparecer  no  rádio,  tem  de 

aparecer na cultura.   Então, também esse não seria o caso, os grandes valores da nossa 

concepção de cidadania, inclusive, temos insistido nisso em reuniões anteriores como sendo 

uma característica, uma referência, diferencial, aqui do nosso trabalho.  Se isso também não 

mereceria  estar  presente  em todas as  comissões e  não  apenas em uma,  não  ser  objeto 

específico de uma, mas certamente um tema transversal.  Ou seja, a gente teria uma sessão 

especial para analisar o conjunto da programação à luz desses valores, ou seja, elas estão 

cumprindo esses valores, não estão?

É um tema que levanto para consideração dos conselheiros.

Projetos Especiais é, por exemplo, como esse projeto da África.  Uma serie 

especial  que  surge  para  considerar  um  determinado  assunto  específico  e  que  pode  ter 

desdobramentos ou não.  Uma minisserie, um projeto como estamos fazendo sobre a África, 
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sobre a América Latina.  Aqueles projetos que fogem aos padrões tradicionais, normais, que 

até podem se afirmar e passar a ser um programa regular.  Eu imaginei Projetos Especiais 

dentro dessa concepção.

CONSELHEIRO PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Muito  bem.   Dando a 

minha opinião, na Comissão Temática I eu queria que se ressaltasse a importância do trabalho 

junto à juventude, o juvenil, não ficarmos apenas no infantil, mas partirmos para o adolescente, 

que é o grande espectador.  No jornalismo fico muito feliz porque era minha ideia, jornalista 

profissional que sou, que seja um tema específico.

Devo dizer e parabenizar a equipe que está fazendo já o programa jornalístico, 

eu tive oportunidade de ver naquele DVD o trabalho Nova África.  E vou observar rapidamente 

sobre ele o seguinte, aproveitando a oportunidade dentro dos meus cinco minutos.  O Nova 

África é um especial jornalístico no estilo grande reportagem que vê o continente africano sob 

uma visão brasileira, ao contrário das visões européias e centrais que sempre se tem sobre a 

África.  É um tema que já foi explorado e que sustentaram vários programas do gênero, mas o 

nosso teve a vantagem de abordar o tema com esse olhar brasileiro, buscando resgatar as 

características herdadas pelo povo brasileiro de nossos ascendentes africanos, fato relevante 

dada a miscigenação que ocorreu no Brasil.  Claro que ele mostrou certas contradições no 

continente  rico  culturalmente  e  de  recursos  naturais,  mas  com  uma  população  pobre, 

miserável,  sofrida, subdesenvolvida e atrasada tecnologicamente, em grande parte.  É uma 

produção seria,  bem feita,  com tema extraordinário e creio de boa aceitação em todas as 

classes que viram esse programa.

Eu fiz questão de dar essa opinião porque de todos os programas que vi dos 

DVDs, foi o que mais me impressionou.

Ainda dentro do meu tempo, para ser breve, porque não vou perder aqui.  O 

Papo de Mãe achei o programa jornalístico que aborda o cotidiano das mães e da dificuldade 

da educação nos tempos atuais.  Tem um cunho informativo e de entretenimento, porém, tem 

boa difusão  entre  as  mães jovens  e inexperientes,  principalmente  nos  níveis  sociais  mais 

baixos.   É  uma  produção  cênica  bem  feita,  com  apoio  de  atores  profissionais,  o  que  é 

importante, a qualidade e desenvolve personagens abordando temas do programa.

Parabéns a esses dois que foram os que mais gostei de todos os DVDs que 

aqui nos foram dado na última reunião.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigado, 

Conselheiro.  Lúcia.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Eu queria colocar a questão 

da transversalidade a alguns temas que já foram abordados.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES  MARTINS –  Dentro  da 

proposta das comissões temáticas, claro que a empresa pública é bem diferente da empresa 

privada.  Nós, da iniciativa privada, as nossas empresas, sociedade anônima, e participo de 
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conselhos  de  outras  empresas  também,  médias  e  grandes,  nós  não  temos  comissões 

temáticas.  Existem comitês que cuidam para que a atitude deles não interfira na gestão e no 

management dos executivos.

Então, não sei exatamente, dentro da proposta das comissões temáticas, até 

onde essa comissão temática poderia eventualmente interferir ou entrar em choque com a área 

executiva em função de programas ou de se estabelecer prioridades, etc.

Acho que precisaríamos definir bem o papel dessas comissões temáticas com 

um regulamento bem específico, os limites, a amplitude delas, para evitar futuros choques que 

poderão ser muito desagradáveis.

Acho que deveríamos ter  dentro  da EBC um grupo que estudasse,  que se 

preocupasse com a performance da organização.  Performance da organização, eu diria o 

nível,  a  qualidade  da  programação,  o  nível  de  audiência,  reclamações  de  ouvintes  e 

telespectadores.  Aqui se falou, e até a D. Tereza não gostou muito, qualidade do equipamento. 

Aqui foi dito que as rádios estão sucateadas.  Agora, quem é que vai brigar em cima disso para 

que o governo mude?  Eu pergunto: equipamento nosso da televisão é o melhor que existe? 

Ou não é o melhor?  Como estamos de instalações?  Porque não podemos ter uma televisão  

de qualidade se não tivermos equipamentos adequados e instalações boas.  É que nem uma 

fábrica.  Uma fábrica se não tiver maquinário adequado, instalações boas, primeiro, ela nem 

atrai profissionais competentes, e ela não tem condição de produzir o material de qualidade.

Então, acho que precisaria uma equipe – e isso é uma missão do Conselho 

batalhar para que isso seja mudado.  Programas como, por exemplo, de expansão.  Até onde 

queremos chegar?  Qual é o nosso horizonte nos próximos cinco anos e nos próximos dez 

anos?  Que nível percentual de audiência pretendemos conquistar nesse período?  Fazer um 

programa de  benchmarking.   Como é que nós nos comparamos com as outras televisões 

brasileiras ou com as outras rádios brasileiras?  Como é o nosso conceito?

Eu  vi  aquela  pesquisa  e  até  mandei  para  a  senhora  um e-mail  elogiando 

exatamente  a  performance  da  EBC.   Fiquei  muito  satisfeito  com  aquilo.   Mas  acho  que 

precisaria um grupo no Conselho que “peleasse”, que lutasse junto com vocês, executivos, 

para arrancar aquilo que vocês ainda não têm.  Isso é o que acho que é uma das grandes 

missões do Conselho.  Não é só criticar, é exatamente, junto com os executivos, buscar uma 

solução que faça com que a empresa atinja o nível de performance e de excelência.

Essa é a colocação que eu queria fazer.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Obrigada, 

Conselheiro.

A minha avaliação é que o senhor tem razão nas suas colocações e sugestões, 

mas a ideia, que alguém pode confirmar se estou certa, é que essas comissões vêm sendo 

discutidas  desde  o  início,  a  necessidade  da  formação  delas,  exatamente  para  podermos 

cumprir com um dos papéis fundamentais do Conselho, que é acompanhar o conteúdo e a 

programação da TV, das rádios também, da empresa.  Tivemos dificuldades na elaboração das 
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comissões, na apresentação da grade, de verificar quais de nós seriamos melhor capacitados, 

digamos assim, ou interessados em avaliar qual tipo de programação, para que pudéssemos 

ser propositivos.  Até o momento temos acompanhado e temos sido muito bem informados 

sobre a programação, etc., mas o Conselho tem, a meu ver, sugerido muito pouco em termos 

de conteúdo e programação.  Só a partir da definição das comissões temáticas, dos membros 

dessas comissões e desse papel que o senhor coloca como sendo muito importante – deixar 

bem claro,  o  Conselheiro  Daniel  colocou  alguns deles  aqui  na  frente  –,  possamos melhor 

elaborar o papel dessas comissões, para que possamos no início do ano, quando a empresa 

vier nos apresentar o planejamento de programação e conteúdo, possamos nos manifestar e 

dizer finalmente e dar alguma contribuição a mais para a empresa.

Acho que, agora, conseguimos, depois de quase dois anos de funcionamento, 

chegar finalmente às comissões.  Há alguma divergência entre os conselheiros, mas não me 

parece assim tão grandes.  A única que me parece mais complicada é a Temática IV, porque 

está realmente muito ampla.  Acho que os membros dessa comissão terão dificuldades de 

acompanhar ou terão de passar o dia inteiro vendo televisão.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ainda falta, Conselheira, 

ciência, que teria de entrar na IV.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Aqui  só 

está meio ambiente, falta ciência.

Fazendo  um  resumo  breve,  vejam  se  peguei  tudo,  a  Temática  I  estaria 

totalmente aprovada.  A Temática II há uma sugestão de que entre Cinema, então, fica Artes, 

Cultura, Educação e Cinema.  A Comissão III fica apenas Rádio.  Agência e Notícias passa 

para a Comissão V, junto com Jornalismo.  A Temática IV, eu realmente fiquei confusa.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Cidadanias  e 

Direitos.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Cidadanias 

e Direitos.  Mas mesmo com a sua proposta ainda ficou alguma dúvida em relação ao que seria  

considerado  em Cidadania  e  mesmo Direitos,  porque  é  uma coisa  muito  ampla.   E  ficou 

faltando Ciência também.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Aqui  no  IV, 

Cidadania  e  Direitos,  vem  logo  após,  Meio  Ambiente,  Direito  do  Consumidor,  Ouvidoria,  

Projetos Especiais.  Os conselheiros assumiram aqui gênero, direitos da população indígena, 

promoção da igualdade racial.  Só que se for colocar todos os tipos de direitos fica grande e há  

a idéia também de ser transversal.

Esse  tema  estará  perpassando  para  a  programação  infanto-juvenil,  arte  e 

cultura,  mas precisa ser  uma comissão temática,  que deveria  ter  como título “Cidadania e 

Direitos”.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  A  sua 

sugestão é de ser “Cidadania e Direitos”. A colocação do Conselheiro Daniel foi a de que todas 

as temáticas, que ele mesmo propôs como temática, poderiam ser transversal e todos teriam 

que olhar esses valores em todas as outras comissões.

Temos o Ministro inscrito e, depois, retorno para o Murilo.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Acho que a proposta do Daniel  

forneça uma ótima base para definirmos esse aspecto da comissão temática. É evidente que 

não estamos querendo definir todos os assuntos que têm haver com a televisão, são questões 

temáticas, mas sempre vai haver alguma dose de arbitrariedade de se colocar algo aqui e não 

ali.

Creio  que  a  primeira  comissão  de  programação  infantil  esteja  perfeita;  a 

segunda, de arte, cultura e educação, incluindo cinema, entendendo que não é pouca coisa, 

pois cinema tem um peso muito grande dentro da grade da TV Brasil, ainda mais se incluirmos 

documentários, quer dizer, entendendo como cinema, é uma comissão que terá um volume de 

trabalho bastante grande.

Outra questão é a de que rádio deverá ser uma comissão à parte.

Cidadania e direitos, como se definiu como tudo isso que está aí, embora a 

preocupação do Daniel  seja  correta  de que  é um tema que  tem certos  valores,  que  está 

presente em tudo, está presente no jornalismo, mas não se tem programas especiais sobre tais 

assuntos, pois não faz parte do jornalismo. Então, acho que os programas especiais sobre 

direito e cidadania, meio ambiente, ciências, necessidades especiais, gênero, igualdade racial, 

diversidade, tudo isso é sempre um pouco discutível.

Por exemplo, pode-se dizer que a diversidade talvez seja melhor em cultura, 

mas talvez.  Penso que, de qualquer forma, precisa estar cuidando da programação específica 

e não dos valores que, concordo, devem estar presentes em toda a programação.

Por último, penso que jornalismo deve estar com jornalismo e agência notícia, 

mas queria levantar uma questão para ver como é complexa. Temos, pelo menos, três temas 

importantes, dois dos quais são vitais em toda a televisão que não estão incluídos em nenhuma 

dessas comissões, que é dramaturgia, esporte e, diria, história de um modo geral.

Quanto à história, veja como é complicado.  Se pegar um programa de história 

de lá para cá, às vezes, poderá ser cultura, às vezes será política etc. Vai haver um arbítrio? 

Vai. Se estiver com o jornalismo, deixa com o jornalismo, pois não haverá muito problema.

Quanto à dramaturgia, é evidente que não se colocou aqui, mas não consta 

hoje da grade e é algo que se tem que procurar ter lá na frente, quer dizer, quando se tratar de  

dramaturgia sozinha já é...
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Quanto  ao  esporte,  geralmente,  as  televisões  deixam  o  esporte  dentro  do 

jornalismo e acho que deveríamos adotar o mesmo critério do ponto da vista de comissão 

temática, mas também precisa se definir.

Uma última questão, quanto à produção independente acho que não se deveria 

fazer uma comissão, pois se trata de uma política nossa e que devemos cada vez discutir mais 

etc. e tal, mas não devemos estar examinando produção independente fora do conjunto, pois é 

uma política  e, como comissão temática,  essas cinco,  abrindo espaço para um dia termos 

dramaturgia, acho que daríamos conta do recado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Na 

Comissão nº 4 há algum adendo?  Fica assim.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Pode ser cidadania e direitos, 

mas engloba tudo aquilo que se falou e, talvez,  até outras coisas que não estamos vendo 

agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  E  o 

esporte?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – O esporte entra em jornalismo.

Uma coisa que você falou e que acho importante é que a direção da TV Brasil  

deveria nos fazer uma proposta, com base no que se definir aqui, na programação que encaixe 

aqui para podermos acompanhar com algum método.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – E ciências?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Ciências, em princípio, acho 

que  está  em cidadania  e  direitos,  embora  possa  estar  em jornalismo também,  não  é  um 

absurdo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  E 

educação?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Educação  pode estar  em 

educação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O Roberto 

quer falar.
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O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Havia pedido a palavra 

exatamente  para  lembrar  esportes,  que  não  estava  contemplado.  Imagino  que  se  esteja 

adotando aqui algumas premissas que queria ver se o Conselho concorda.  Serviços estariam 

associados  à  cidadania  e  direitos,  certo?   Existem  interprogramas  com  serviços  e, 

efetivamente, até programas que prestam serviços.

Também há a tecnologia, que estaria normalmente associada à ciência. Não 

sei se seria o caso de colocar ciência e tecnologia, porque nos interprogramas, que são um 

apêndice importante para ser discutido, normalmente traz serviços e cidadania.

Concordo  com o  Ministro  Franklin,  quanto  à  dramaturgia,  pois  acho  que  a 

produção independente vai permear todos esses temas, não deve ser um bloco à parte.

A  proposta  de  organização  de  comissão  temática,  feita  pelo  Conselheiro 

Daniel,  se  for  analisada  dentro  da  grade  de  programação  poderá  sofrer  algum 

aperfeiçoamento. Por isso, sugiro que, eventualmente, encaminhemos uma proposta final para 

apreciação, porque o “Sem Censura”, por exemplo, é um programa diário que é controverso  

como se encaixa, é um programa de jornalismo, para muitos é um programa de entrevistas, 

que aborda temas totalmente variados.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Mas é jornalismo.

O  SR.  ROBERTO  FAUSTINO (Diretor  de  Produção)  –  Realmente,  é 

jornalismo.

Era somente isso.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Mais 

alguém gostaria de se manifestar? Pois não Murilo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR  OLIVEIRA RAMOS –  Há duas questões 

formais na realidade. Uma é a de que o Conselheiro Daniel fazia umas contas no intervalo, de  

quantos somos os conselheiros e como vamos nos distribuir por essas comissões. Então, há 

sempre o cuidado de manter um número de comissões mínimas, porque, senão, corremos o 

risco  de ter  muitas  comissões,  porque  será  difícil  alguém se  desdobrar.  Eu,  por  exemplo, 

gostaria de ficar em programação infanto-juvenil, pois já aprendi muito com a Conselheira Lúcia 

naquele trabalho, mas adoro jornalismo, que é a minha praia e de onde venho. Enfim, sei que 

não posso ficar nas duas. Então, é uma questão formal de, ao fecharmos, Faustino, sei que é  

importante esse enquadramento, mas lembrar que não podemos ter muitas comissões, senão, 

dispersa o Conselho e perdemos um pouco a finalidade. Algumas coisas, talvez, tenham que 

ser meio que encostadas umas na outras para que o Conselho possa ter uma organicidade e 

poder funcionar.

A outra questão foi um adendo na nossa apresentação da reunião passada, 

que quero reiterar que houve uma receptividade boa naquele momento, de que somos um 

Conselho de não especialistas, eventuais afinidades com a questão da televisão e do rádio, 
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enfim, que há a possibilidade de ter no orçamento do Conselho para 2010, o que até chamei de 

recursos  mínimos,  e  digo  mínimos  mesmo,  para  contratar,  eventualmente,  um  estudo 

independente  de  uma  universidade,  um  centro  ou  uma  ONG,  que  poderá,  talvez,  ser 

necessário. Como a bolsa de iniciação científica para estudantes, pois a comissão temática, 

integrada por conselheiros,  precisará,  eventualmente,  desse tipo de apoio.  Então,  se fosse 

possível, o Conselho faria uma proposta, o que chamei de recursos mínimos, que, em sendo 

também de uma instituição pública, como é o caso da Universidade de Brasília, sei que nos 

orçamentos públicos não temos tanta disponibilidade para estar criando despesas, mas deve-

se abrir  essa possibilidade, porque tentaríamos fazer  uma proposta de ter esse orçamento 

adicional.

Era o que queria colocar.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Temos 

cinco comissões e dezoito pessoas, o que daria três pessoas para cada comissão e ficariam 

três comissões com quatro, como a que é muito grande da temática nº 4 que teria que ficar  

com mais conselheiros.

Primeiramente, as comissões estão aprovadas. Aprovamos as comissões com 

alguma colaboração.  A sugestão do Faustino na apresentação da programação é a de que 

possa haver algum ajuste; daí, poderemos voltar a discutir.

Aprovamos as cinco comissões e,  agora,  vamos fazer  o mais difícil,  que é 

dividir os conselheiros nas comissões.  Podemos começar com manifestações voluntárias e, 

depois, induzidas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Coordenar isso depois.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Coordenar 

isso por e-mail?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Mas pode haver alguém que 

queira se candidatar; daí, poderíamos avançar um pouco.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Há alguém 

que queira se candidatar?  Vamos começar com a Lúcia. O Murilo é da infanto-juvenil. O Isaac 

Pinhanta está pensando. Lourival? Daniel? Paulo? José Antônio?

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES  MARTINS –  Entendo  de 

economia, estratégia e administração de empresas.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Cidadania e 

direitos talvez, porque é muito ampla?  Depois, poderá ver.  Ana?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Como o meu mandato é de apenas um 

ano vou contribuir com rádios.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Quais são 

os outros conselheiros, pois os ministros não entram?  Maria da Penha?  João?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – A nº 2 e a nº 4.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia  Guimarães Vieira) – Ambas? 

Na nº 4 você é o primeiro. Maria da Penha na nº 4 também?  Na jornalismo só tem o Paulo.  Na 

infanto-juvenil ficarão a Lúcia e o Murilo; na arte educação, cinema e cultura ficarão o Paulo, o 

Isaac Pinhanta, Daniel e João; na rádio ficarão o Lourival e a Ana; na cidadania ficarão Maria  

da Penha e João; na jornalismo ficarão Paulo e Manoel.  Está faltando gente.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Falta você.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Faltam os 

dois que não definiram. Na nº 3 ficarão o Lourival e a Ana Luiza. José Paulo, defina.  Eu acho 

que vou ficar na infanto-juvenil, pois tem que dividir, só tem dois na infanto-juvenil.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – E na rádio?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Na rádio 

tem dois também. Você ouvia à rádio José Paulo?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Mas alguns conselheiros não se 

encontram hoje aqui.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Quantos 

faltaram?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Estão presentes treze, faltam 

cinco.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas tem 

alguns que nunca comparecem, como o Boni.
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – São aqueles que estão na lista 

do...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O Lembo.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Há três reuniões que o Lembo 

não comparece.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O Lembo, o 

Boni e os dois que estão saindo.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Tem o Lembo, o Boni e a Rosa 

Magalhães, do Rio. Todos três não estão presentes e acho que devemos fazer uma consulta a 

eles.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Tem mais 

os dois que serão substituídos. Então, são cinco.

Por enquanto, está bom. Tem pelo menos três em cada uma. Só na rádio que 

está faltando... Realmente, na jornalismo só tem dois, o Paulo e o Manoel.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Vou dar uma sugestão,  porque não 

juntamos a rádio, TV e jornalismo, damos uma geral e, depois, separamos?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Juntamos, 

então, rádio e jornalismo, primeiramente?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Acho  uma  boa  solução. 

Transitoriamente, se faz isso. Depois, quando tiver recomposto mais o conselho, separamos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Agora, 

podemos solicitar a você, Faustino, que nos prepare a grade. Seria você?

SR.  ROBERTO  FAUSTINO –  Acho  que  a  Tereza  gostaria  de  fazer  uma 

introdução.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima Célia  Guimarães Vieira)  –  Tereza, 

seria atualizar  uma grade igual a esta baseada nas comissões que foram definidas,  assim 
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como os programas e os horários para que os conselheiros possam acompanhar. Essa foi a 

primeira que foi feita.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Fazemos, sim, uma grade 

cromática, identificando as comissões.  Não há problema.  Agora, talvez o Conselho preferisse 

fazer um acompanhamento informando, porque, às vezes, existe alguma coisa extraordinária 

que não consta da grade, só ela não resolve.

Queria apresentar a vocês o Rogério Brandão. Peço que se sente perto do 

Faustino.

Fizemos um movimento um tempo atrás e explicamos ao Conselho que era 

importante, do ponto de vista da gestão de conteúdos, que a área de produção fosse separada 

da área de programação, assim como o jornalismo produz e não programa, o que esteve na 

raiz  das  mudanças  que  fizemos  nas  diretorias  de  programação.   Recentemente,  quando 

ocorreu  a  troca  de  diretores,  o  Roberto  Faustino  continuou  acumulando  produção  e 

programação, pela razão de que não podíamos criar uma nova diretoria, mas sempre foi a 

nossa filosofia de que essas duas áreas têm que ser separadas. Foi nessa condição, como 

diretor de produção, que acumulava a produção, que o Roberto muito nos ajudou na fase de 

reorganização da grade, da mudança e da renovação da programação.

Conseguimos,  finalmente,  nas  instâncias  burocráticas  de  governo,  criar  o 

cargo, que reivindicávamos, de Superintendente de Programação, já que não podemos criar 

uma diretoria. Está sendo ocupada, há uma semana ou dez dias, a função de Superintendência 

de Programação, que é onde se faz a gestão de grade, o Jornalista e Executivo de Televisão 

Rogério Brandão, que está sentado ao lado do Roberto.  Começou a trabalhar conosco há 

poucos  dias,  é  uma  pessoa  com  muita  experiência  de  televisão,  de  programação,  com 

passagem tanto pelo setor privado como pelo setor público, tendo tido uma boa passagem pela 

TV Cultura de São Paulo.

De modo que  caberá,  agora,  ao Rogério,  responder  às demandas sobre  a 

organização da programação. Quer dizer, o processo de demanda continua sendo aquele que 

o estatuto prevê, por meio do diretor presidente, que é quem faz a interface com o Conselho, 

segundo os nossos estatutos e o Regimento.

Para a gestão da grade, agora, queria apresentar o Rogério. O Roberto passa 

a responder pela área de produção, ou seja, pela qualidade dos programas que a diretoria de 

produção produz ou contrata.

Já que interrompi, também gostaria de apresentar a Maria Helena Chiarelli, que 

precisará se ausentar para resolver alguns assuntos, que é a pessoa que está nos ajudando 

como Gerente Executiva, pessoa muito experiente em gestão de televisão, todos a conhecem, 

e é Gerente Executiva do canal internacional que estamos trabalhando para colocar no ar. Por  

isso, disse que não achava que era hora de se ter a comissão, porque estão com trabalho 

demais para acompanhar a programação e estamos trabalhando intensamente para ter esse 

canal internacional no ar. Trata-se de uma demanda fortíssima.
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Estivemos em uma reunião com a diáspora brasileira, num encontro com as 

comunidades do exterior, organizado pelo Itamaraty, e uma demanda fortíssima também das 

nossas comunidades, além do próprio reclamo do País, do seu papel no mundo.

Retomando a grade, acho que poderia, além de fornecer a grade cromática, 

Rogério, também temos um mecanismo de informação a cada comissão. Por exemplo, quando 

houver uma transmissão, em que a Helena fará uma transmissão especial de jornalismo, não 

consta da grade colorida, mas vão querer ver, ou a área produção vai fazer a transmissão de 

um  evento  cultural.  Existem  eventos  sazonais  na  grade  e,  às  vezes,  são  tão  ou  mais 

importantes do que um programa permanente.

Acho que podíamos fazer as duas coisas: a grade cromática como os senhores 

pedem e, também, um mecanismo de informar as coisas extracurriculares, além de eventuais 

mudanças, porque essa grade ainda precisa de ajustes, há muitas coisas nela que precisam 

acertar o local e a hora, pois uma mudança como essa não foi fácil, foi muito intensa, muito  

ampla. Então, fazemos o link de pegar o e-mail de cada comissão e informar as novidades.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Creio que 

esteja bom dessa forma. Todos concordam?  Obrigada Tereza.

Vamos ao último item da pauta, para a minha sorte, que assumo a Presidência 

hoje, é a indicação do Secretário Executivo do Conselho Curador.

Gostaria que o Relator, Conselheiro Murilo Ramos, pudesse relatar. Ele nos 

entregou o curriculum vitae do candidato.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Solicitei à Secretaria 

do Conselho que colocasse à disposição de vocês o currículo, e é um currículo apenas, pois 

esperava ter, pelo menos, mais duas opções, mas, enfim, por razões de disponibilidade e por 

outras razões eu só trouxe o currículo do Diogo Moyses Rodrigues, mas, pessoalmente, sinto-

me muito satisfeito, pois é uma pessoa que tenho conhecimento e já participei de projetos a  

convite dele na área de políticas de comunicação. É um jovem com as qualificações que estão 

claras no seu currículo.

Ele é graduado em rádio e TV pela USP, em 2001; tem especialização em 

Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, em 2004; está concluindo o curso de 

mestrado em Direito na Faculdade de Direito da USP também; atualmente, tem um trabalho de 

pesquisador e consultor técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em São 

Paulo.

O Diogo reside em São Paulo, mas a razão, inclusive, que me fez também 

trazer o seu currículo é a de que possui a disposição de mudar-se para Brasília. Em princípio, 

em sendo aprovado o seu nome, passa a iniciar o processo de mudança para Brasília, que, 

aliás, é um projeto pessoal dele de vir para Brasília. Há uma informação preliminar, com a qual  
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se conversou com ele, da Diretoria Administrativa e Financeira da EBC, do Ricardo, já foi dada 

uma previsão de salário, que seria algo em torno, inicial, no cargo de assessoria da EBC, de  

R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Informo ao Conselho que foram esses os termos em 

que se colocou a discussão.

Enfim, é o nome que tenho para trazer ao Conselho.

Queria dar apenas uma informação adicional, até porque a questão surgiu na 

hora  da  discussão  da  renovação  do  Conselho,  o  Diogo  também  tem  um  trabalho,  uma 

presença muito ativa como militante na área de política de comunicação; é membro do Coletivo 

Intervozes, que tem uma participação muito grande nesses processos todos e faço questão de 

dizer que, ao conversar com ele disse: Diogo, a sua pauta, em vindo para o Conselho, passa a 

ser a pauta do Conselho; a sua agenda é a agenda do Conselho; a agenda do Intervozes é a 

agenda que você vai ter como cidadão fora do processo. Trata-se de alguém que, eu, com 

muita  segurança,  pela  capacidade,  pela  responsabilidade,  pelo  perfil,  pois  há  cinco  anos 

conheço  o  seu  trabalho,  com muita  segurança  encaminho  o  seu  nome para  a  função  de 

Secretário Executivo. Estou, realmente, valendo-me da condição de Relator para afirmar que, 

das possibilidades que tinha,  essa,  realmente,  é a que preenche condições muito boas de 

exercer essa função em Brasília.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Realmente, 

fiquei  muito  surpresa  com  o  currículo  do  candidato.   Gostaria  apenas  de  colocar  uma 

preocupação que teremos adiante, que é exatamente colocar na Mesa e bem claramente o 

papel dele, as atribuições dele.  Então, pediria que os conselheiros encaminhassem a mim e à 

Vice-Presidente Ana Luiza, pois, como atual Presidente, tenho algumas sugestões, pois ele 

deverá trabalhar muito próximo do Conselho e, principalmente, da Presidência, porque temos 

de  dar  vários  encaminhamentos,  visto  que  as  reuniões  estão  cada  vez  mais  dinâmicas, 

propositivas  etc.,  é  o  que  estão  exigindo.  Então,  sozinhas  com  nossas  atribuições  não 

poderemos fazer isso.

Algumas vezes, também, terei dificuldade de me deslocar até Brasília, e ele 

deveria ter essa facilidade, pois onde moro é em Belém. Talvez tenhamos que conversar um 

pouco  mais  sobre  as  atribuições  do  Secretário  Executivo  de  forma  que  todos  fiquemos 

satisfeitos e aproveitemos ao máximo a capacidade dele, conforme aqui relatada.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Na realidade, acho 

que, agora, dado esse passo se constrói o perfil das atribuições da função que ele vai exercer  

aqui no Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Então, 

podemos ter a colaboração de todos para isso?
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Só para deixar claro 

que ele  vem para dedicar-se ao Conselho,  não vem para ter  outra  atividade suplementar. 

Enfim, ele vem para dedicar-se ao Conselho. A negociação foi feita nesses moldes em ele 

vindo, quer dizer, aprovando-se e ele decidindo vir.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Imagino 

que  no  contrato  dele,  não  entendo  a  questão  administrativa,  deva  vir  constando  essas 

atribuições, não é? Ou teremos que definir logo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Pode ser genérico.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ele terá um contrato CLT, 

como todo funcionário da EBC. Agora, haverá, em algum momento, o encaminhamento dele ao 

Conselho para que se responsabilize  por  definir  suas atribuições,  frequência,  férias,  essas 

coisas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Queria falar uma coisa. Em 

princípio, pareceu ter um currículo muito bom, mas o fato de ele ser do Intervozes, para mim, 

não  existe  nada  contra,  eu  não  sou,  pois  não  vejo  e  não  tenho  nada  contra.  A  minha 

manifestação  anteriormente  se  deveu  em  virtude  de  outra  situação.  Apenas  acho  e  até 

sugeriria que aprovássemos, caso haja concordância em se aprovar o nome dele, de forma ad 

referendum da Presidente do Conselho, porque a Presidente do Conselho é quem vai trabalhar 

com ele. Ao chegar lá, bater o olho e ver que não funciona, também, não... Provavelmente, 

estará tudo bem, mas essa situação de você ficar carregando um peso... Então, que se aprove 

ad referendum, a Presidente conversa. Acho que quanto às atribuições teremos tempo para 

definirmos.

Sabemos  que  estamos  num  buraco,  não  estamos  organizando  as  nossas 

reuniões como devíamos, não estamos fazendo um trabalho intermediário com deveríamos, 

acho que poderiam sentar-se você, a Vice e ele para dar uma equacionada. Depois, vamos 

ajustando. O contrato de trabalho é definido de uma forma genérica. A Secretaria Executiva 

apoia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Poderíamos, então, a partir de agora considerá-lo como o Secretário Executivo e marcamos 

uma primeira reunião com ele para tratar.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  –  Se for  ad referendum 

como  propôs  o  Ministro,  a  partir  do  momento  que  a  EBC  assinar  a  sua  carteira  estará 

contratado.
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É claro, evidente.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Mas ela  perguntou:  a 

partir deste momento ele é Secretário Executivo? Não, é na hora em que o Conselho assim 

entender, todos, e falar: “Pode contratar a partir de tal dia”. Daí contratamos no dia em que o 

Conselho decidir.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Não, acho que o Conselho 

precisa se entender. Se fizer ad referendum, o Conselho aprovou.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Tenho uma sugestão.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Sim, só efetivaremos a 

contratação quando não for mais ad referendum de ninguém, quando for definitivo.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É evidente. 

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Só para ficar claro até 

na conversa que terei com ele. O entendimento é o de que o Conselho, em princípio, aprovou 

com uma condição, que é uma entrevista que ele fará com a Presidência e a Vice-Presidência  

do Conselho. Daí o parecer final será dado pela Presidência e pela Vice-Presidência.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Está certo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR  OLIVEIRA RAMOS –  Eu  trouxe  apenas 

uma indicação.  Feito isso, resolve-se o trâmite administrativo e burocrático com a direção da 

EBC.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  – A EBC pode propiciar 

para  o  encontro  dele,  sem  compromissos  com  a  Presidente  e  a  Vice-Presidente,  uma 

passagem aérea na condição de colaborador eventual, assim como os outros Conselheiros, 

poderá  vir  um  dia  para  encontrar  com  as  senhoras,  tirar  as  dúvidas  e,  depois,  faz-se  a 

contratação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Faremos 

isso o mais rápido possível.  Coloco aqui o meu compromisso de ser o mais ágil possível para 

fechar isso.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Vai  embora  hoje, 

Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu preciso 

ir embora hoje, senão ficaria até amanhã.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  É  pois  até  o  Murilo 

poderia chamá-lo e faríamos a reunião.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Realmente, 

preciso ir embora.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Para poder começar a 

trabalhar, porque, realmente, ficar assumindo...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu poderia 

voltar em breve,  talvez no prazo de uma semana e marcaria Brasília  que é um local  mais 

central para todos.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Exatamente, ele vem de 

São Paulo, você vem... Poderemos propiciar este encontro a três.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Aliás, 

estarei em São Paulo na terça-feira.  Se a Ana pudesse estar lá.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Se você vai  a São 

Paulo na terça-feira, pronto.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu estarei 

lá o dia inteiro.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Depois, poderemos tratar 

disso.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – No dia 3 

estarei em São Paulo o dia inteiro. Como o meu compromisso é só à tarde, poderia pela manhã 

talvez conversar com ele.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Fazer a entrevista.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Tenho aqui 

o  e-mail dele. Temos Assuntos Gerais e, em seguida, o item que foi adicionado também de 
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comunicações  da  diretoria  da  Empresa.  Pergunto  aos  conselheiros  se  no  tema  Assuntos 

Gerais há alguma informação.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Eu teria algo a dizer.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, o 

Ministro, o João irão se manifestar. Mais alguém?  Temos três inscritos para a fala.  O Ministro, 

João, o Daniel e o Paulo.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Só queria dizer que quanto ao 

Luiz Gonzaga Belluzzo, que foi Presidente de Conselho durante esse período todo, acho que 

deveríamos aprovar um voto de agradecimento e de reconhecimento do trabalho dele durante 

esses  dois  anos  frente  ao  Conselho.  Primeiro,  emprestou  seu  nome  e  seu  prestígio  no 

momento em que as dúvidas sobre a comunicação pública eram monumentais. Quer dizer, só 

para isso valeria à pena. Além disso, cumpriu um papel extremamente importante e relevante. 

Acho que seria bom aprovarmos um voto de reconhecimento do trabalho dele à frente deste 

Conselho e externar a ele depois por meio da Presidente do Conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Aprovado. 

Muito boa a ideia.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da  Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República)  –  Até  posso  ler  a  carta 

encaminhada por ele, que foi algo formal. Não tem nada demais, é apenas burocrático.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Creio que o 

Senhor poderia ler a carta.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Vou ler:

“Prezado Franklin Martins,

Como havíamos combinado, estou apresentando, hoje – no caso dia 28 de 

setembro –, minha renúncia ao cargo de Presidente do Conselho Curador da EBC (Empresa 

Brasil de Comunicação).

Infelizmente, não foi possível comunicar com antecedência a minha decisão ao 

Presidente  Lula.  Peço  a  V.  Exa.  que  agradeça  a  confiança  depositada  no  cidadão  Luiz 

Gonzaga Belluzzo  que posso lhe assegurar  se sentiu  honrado com o encargo que lhe foi 

atribuído.  Aproveito  a  oportunidade  para  agradecer  a  dedicação  e  o  trabalho  de  todos, 

especialmente da Jornalista Tereza Cruvinel, que encarou com galhardia todas as dificuldades 

que se apresentaram no processo de constituição da TV Brasil.

Um forte abraço.
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Luiz Gonzaga Belluzzo”.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira)  – Só uma 

pergunta: ele renunciou ao Conselho ou à Presidência.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ele continua Conselheiro, 

não é?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Não, ele está renunciando ao 

Conselho. Na verdade, ele aqui apresentou apenas ao cargo, mas são as duas coisas.  Pedirei  

a ele para formalizar as duas coisas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Perguntaria 

ao Ministro que o Conselho aprovou a minha indicação como Presidente. Então, teria que fazer 

uma comunicação ao Presidente da República? Como fica isso?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – A comunicação ao Presidente 

acho que não seja obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ele teria 

que aprovar?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Não tem que aprovar, é algo 

interno do Conselho.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Passamos  ao  nosso 

ponto?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Há ainda 

quatro inscritos: Daniel, Paulo e João.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Há  duas  preocupações: 

primeiro, quanto à ordem do dia da próxima reunião. Se definimos hoje ou se a Presidência, 

depois, encaminha uma proposta como a Conselheira Ana fez.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Prefiro 

encaminhar depois.  Vou fazer uma apanhado disso.
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – A outra coisa era a seguinte: 

temos uma reunião marcada para novembro, mas não foi marcada a de dezembro e a de 

janeiro.  Não seria o caso de considerar se teremos ou não reunião?  Porque dezembro é um 

mês complicado para todos.  Se formos marcar a reunião, terá que ser no início de dezembro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Vocês 

acham que há a necessidade de haver reunião em dezembro?  Creio que não há.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Se for em janeiro, deveria 

marcar  logo,  porque  também  é  um  mês  complicado,  é  um  mês  de  férias.  Enfim,  quero 

considerar isso agora para não ficar vago, porque, depois, poderá ser problemático.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Na reunião 

de novembro, que está marcada para o dia 23, mas, durante o café, houve uma proposta de 

que em novembro teria o lançamento do Programa “Nova África” em Salvador e o João sugeriu 

que fosse no dia 20, que é o dia do Zumbi dos Palmares, e o Presidente da República estaria lá 

em Salvador.

Então, iria fazer uma sugestão ao Conselho, se todos estiverem de acordo, que 

a reunião fosse em Salvador não no dia 23, após as comemorações, mas no dia 19, véspera  

do lançamento ou do dia que será o lançamento do Programa. Há algum impedimento de 

ordem de  agenda?  Se  houver  não  mexemos  como  isso,  mas  é  trazer  a  ideia  de  que  o 

Conselho poderia ser itinerante pelas regiões e mostrar essa interatividade com as regiões. O 

que vocês acham?

Dia  19  será  quinta-feira,  os  membros  ficariam  nos  dias  19  e  20  para  o 

lançamento do Programa “Nova África”, que é um dia bastante simbólico para todos.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Só para entender: no dia 19 

faremos a reunião do Conselho e no dia 20 será o Programa “Nova África”.  Que horas será o  

lançamento?  Será à noite?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não se sabe.  Poderá ser 

pela manhã ou à tarde.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO  REIS FILHO – Eu proporia que fosse no 

mesmo dia.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ou no dia 

19,  um dia antes,  porque o deslocamento até Salvador,  para quem está no Norte,  é mais 

complicado, como para mim e para o Isaac. Vem de Belém pingando em São Luís, Fortaleza, 

Recife e Salvador. São quase 6 horas de viagem.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Gostaria de explicar 

o que poderemos fazer. Na realidade, estava prevendo a reunião nos dias 18 e 19 e, no dia 20,  

o programa vai ao ar na sexta-feira. Então, iria ao ar na Bahia na sexta-feira às 11 horas da 

manhã do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso ocorreria na 

TV educativa local.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, a 

reunião seria no dia 19.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –  Exatamente,  mas 

teria que se chegar no dia 18.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – É porque 

essa reunião, parece-me, ocorrerá o dia inteiro, não é?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Seria o dia inteiro 

para que não seja necessária a reunião de dezembro.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não sei, 

depende da pauta.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Queria sugerir que a 

pauta fosse com pelo menos duas dessas comissões temáticas apresentando e discutindo o 

que encontrou ou o que fez. São cinco ou quatro comissões temáticas?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que 

para a comissão começar a trabalhar precisamos da informação da TV, porque é muito difícil  

ficarmos o dia inteiro à frente da televisão para ver que horas serão os programas que estamos 

responsáveis. Em quanto tempo, Rogério, você acha que poderá nos fornecer essa grade?

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendência  de  Programação)  –  Na 

próxima semana.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  A  partir  de 

novembro poderia ter duas das comissões temáticas, por exemplo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Você 

poderá mandá-la por e-mail.

O SR.  ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendência  de Programação)  –  Então, 

esta semana.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vamos ser mais precisos. 

Fiz uma grade colorida esses dias para enviar para o exterior e fiz de madrugada em casa e o  

senhor é muito mais competente do que eu.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendência de Programação) – Na quinta-

feira, está bom?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Quinta-feira 

será que dia do mês?

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendência de Programação) – Será dia 

29.



56

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Acabou do jeito que ele 

falou: até o final da semana.  Para todos terem em mãos até terça-feira, dia 3, não é?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – No dia 30 

teremos a grade.  A sugestão do João é que para esta reunião, primeiro, precisamos acordar 

que será no dia 19 em Salvador.  Vocês concordam?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Há condições para 

isso, entendeu?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Há 

condições  financeiras,  inclusive,  para  isso,  Tereza?  Há  condições  financeiras  para  que 

desloquemos os conselheiros até Salvador?

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O gasto  é  o  mesmo, 

porque não há diferença para vir a Brasília.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – A ideia é começar 

ser itinerante nas regiões.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Essa é a 

ideia para dar mais visibilidade, também, à atuação do Conselho.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – E aos programas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Então, a reunião deixaria de ser 

no dia 23 de novembro, em Brasília, e passaria para o dia 19, em Salvador, nos períodos da 

manhã e da tarde?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Se  for 

necessário, de acordo com a pauta que não formulamos, mas a proposta é a de que duas 

comissões temáticas apresentem algum resultado.

CONSELHEIRO JOÃO  JORGE SANTOS  RODRIGUES –  Exato,  uma  pela 

manhã e outra à tarde.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Então, 

teríamos que definir as comissões agora. Como a infanto-juvenil já apresentou, poderíamos ver 

se o pessoal da arte e cultura...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Queira dar uma do “advogado 

do diabo”: acho muito difícil fazermos balanço de duas comissões até o dia 19. A gente faz uma 

e, se for o caso, fazemos uma reunião de meio expediente.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Também 

acho.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Há uma questão geral: não 

podíamos  discutir  no  dia  19  a  questão  da  produção  independente,  uma  orientação,  uma 

estratégia para a produção independente, pois se trata de uma questão geral, de uma questão 

transversal e tem sido levantada várias vezes aqui.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Com 

convidados como você propôs ou nós mesmos?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho que para a produção 

independente não precisamos propriamente...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – Acho que a diretoria poderia 

apresentar a estratégia dela, porque tem uma estratégia sobre isso, inclusive os resultados dos 

pitchings, que tem dos pitchings para frente, como está programado? Com é a visão? Ela pode 

apresentar esse trabalho.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Deveria  apresentar  uma 

estratégia para a gente avaliar, porque se a tivermos, mesmo que seja de implementação a 

médio prazo teria uma repercussão até social se conseguíssemos difundir,  seria um marco 

para o Conselho do ano de 2009, terminar com uma definição clara de horizontes a respeito 

dessa questão.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Vai ocorrer 

um  grande  seminário  em  dezembro  sobre  comunicação,  também  seria  uma  estratégia  a 

conferência.  Teríamos  alguma manifestação  do  Conselho  para,  talvez,  tentar  discutir  algo 

sobre essa Conferência Nacional?  De colocar na pauta?

CONSELHEIRO PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Gostaria  de  dar  duas 

palavras sobre a conferência nacional.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Gostaria 

apenas de finalizar essa pauta: concordamos que será no dia 19, em Salvador, no período da 

tarde a reunião e a pauta seria a produção estratégica da produção independente e, talvez,  

uma posição do Conselho sobre a Conferência Nacional de Comunicação.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vamos definir melhor o 

que seja isso em relação à produção independente?  Porque nem todos os diretores vão a 

Salvador, pois temos que trabalhar, não dá para ir todos, apenas os que tiverem envolvidos. 

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de Estado Chefe 

da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – O que propus é o seguinte: que 

a diretoria indique quem vai para que apresente um trabalho dizendo qual a estratégia da TV 

Brasil para a contratação da produção independente, o peso que a produção independente, na 

visão dela, deve ter, os  pitchings já realizados, o que pretendem realizar. São os conjuntos 

para se discutir aqui, somente isso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Está bem.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Vamos a 

outro ponto, que é uma posição do Conselho Curador em relação à Conferência Nacional de 

Comunicação.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Só queria comunicar para 

o  Conselho  que  em  Santa  Catarina  já  fizemos  as  conferências  municipais  nas  principais 

cidades e na capital, Florianópolis. Então, o trabalho está bastante adiantado, ao contrário do 

que me consta em outros estados.

Terminando, pois já são quase 6 horas, tive o prazer e a honra de assistir a 

todos os DVDs que a colega Tereza nos entregou e, naturalmente, não vou falar sobre todos,  

pois não me estenderei aqui. Falei sobre os Programas “Nova África” e “Papo de Mãe”, mas,  

preocupado  com o  jovem  –  e  vou  entregar  por  escrito  para  a  comissão  encarregada  de 

transcrever as nossas palavras para todos quiserem ler, fiz coisas simples –, gostaria de falar, 

preocupado com a juventude afastada da nossa boa televisão, sobre o documentário, na área 

da  rede  jovem cidadania,  sobre  ação  e  cidadania  em uma região  carente,  desprovida  de 

recursos, que achei muito interessante, mas acho que os apresentadores, Roberto, falham, 

pois aparecem apenas no início. Sugiro que tenham uma interação maior com o público para 

ganhar mais, justamente, a cabeça dos jovens e que mostrem situações existentes no meio ou 

durante o programa acompanhando as situações e com um fechamento num encontro entre 

ambos. Foi o que vi no DVD, mas não vi na televisão.

O  SR.  ROBERTO  FAUSTINO (Diretor  de  Produção)  –  Você  gostou  dos 

apresentadores?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Gostei,  mas acho que 

deveriam ter mais participação.

Finalmente,  para  terminar,  no  Programa  “Alto-Falante”  sobre  música, 

direcionado a jovens, achei bom por ter uma linguagem própria, apresentaram um layout muito 

característico e interessante, está de parabéns quem o fez, apresentando temas importantes 

nos shows, lançamentos, notícias, entrevistas, acho que não há necessidade de mudança.

Essas são as duas observações que faço, porque o papel de um conselheiro 

também não é só discutir, e é necessário discutir problemas jurídicos,  data vênia dos ilustres 

advogados aqui presentes, mas é também dar opinião sobre os programas, inclusive, e saudar 

a nova programação com tanta ênfase que foi lançada e apresentada, assim como os novos 

programas que por aí virão. 

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Muito 

obrigada, Conselheiro.

Vamos agora ao último item,  que é o  relato  da Presidente Tereza sobre a 

Pesquisa Datafolha.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Presidente, queria 

só concluir a informação sobre o Programa “Nova África”. Na verdade, gostaria de falar duas 

coisas: uma, sobre a reunião em Salvador, que até a encaminhou muito bem; e, a outra, sobre 

o programa que vi e recebi os vídeos. Fui a São Paulo, me reuni com a equipe durante 1 hora e  

40 minutos sobre o Programa “Nova África” no sentido de ver, analisar e dar sugestões para, 

pelo menos, os próximos programas que virão.

Recebi os novos programas que estão sendo feitos e combinei com o pessoal 

que  iria  propor  aqui  uma  divulgação  mais  ampla,  mais  dirigida  para  Bahia,  Pernambuco, 

Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, sugeri outros países 

da África para serem visitados, outras formas de manifestações de vida na África. O programa 

é  maravilhoso,  muito  bom,  mas  precisa  ser  visto,  por  isso  a  estratégia  de  no  Dia  da 

Consciência Negra se lançar em Salvador, que é uma Capital com 87% da população afro-

descendente, é uma cultural nesse campo e, ao mesmo tempo, começar a divulgar que tem 

esses produtos novos.

Vi, também, outro produto, que foi o programa sobre a mãe, muito interessante, 

mas preferi ir a São Paulo e sentar, enquanto Conselheiro, e ajudar nas arestas no que diz 

respeito à imagem, ao jornalismo, à visão de África que se tem, e espero que esse seja o papel 

que possamos exercer nas comissão. Colocaremos críticas aqui, mas podem, rápido, chegar 

ao setor que está produzindo, fazendo para, juntos, ter um relação de cooperação. Quer dizer, 

claro, tenho uma vivência sobre a África muito grande, faço parte de um grupo que tem relação 

com a África muito importante, estamos indo e voltando várias vezes e vimos um programa 

que, várias vezes, na realidade, está à altura dos grandes programas feitos na África do mundo 

inteiro, mas, claro, com o olhar e com o viés nacional, mas, ao mesmo tempo, precisa ser visto 

por aqueles brasileiros que tem a informação truncada sobre a África, que não têm nenhum 

informação ou que precisam se reencontrar com o antigo e o novo continente.

Então, a ideia de fazer barulho em Salvador, nos dias 19 e 20, tem um duplo 

mistério:  o  Conselho  e  as  grandes cidades do  País,  ao  mesmo tempo,  dar  base  para  os 

programas que não são ainda líderes de audiência, que não têm audiência, mas têm apelo, 

acho que essa expressão para a TV Brasil seja muito interessante. Vários programas da grade 

têm apelo, mas ainda estejam sendo vistos da seguinte forma: se tem apelo vamos deixar.  

Não, ele pode ser popularizado, pode ser comunicado melhor e, com isso, transformar-se, na 

realidade, num ícone dessa nova grade, dessa nova programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Muito 

obrigada, Conselheiro.

Acho que a partir da formulação das comissões teremos uma ideia melhor de 

todas  essas  análises  e  sugestões,  e  mais  do  isso  temos  que  refletir  sobre  o  papel  das 

comissões temáticas, como bem colocou o Conselheiro José. Temos que ter um papel bem 

claro  e,  a  partir  dessas  comissões,  ver  de  que  forma vamos encaminhar  as  avaliações e 

sugestões à diretoria e fazer esse acompanhamento fino, evitando questões muito subjetivas 
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etc. Acho que durante a condução dos trabalhos das comissões vamos melhorar bastante o 

nosso papel.

Vamos à última parte, pois, daqui a pouco, vários de nós teremos que pegar os 

vôos e já são 18 horas.

Peço à Tereza que inicie seu relato sobre a avaliação.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  São  apenas  alguns 

informes, visto que hoje não se tratou quase nada sobre o trabalho da Diretoria Executiva,  

porque era prioridade a sucessão, mas há alguns informes.

Realizamos o primeiro  pitching, foi uma experiência inovadora muito positiva, 

tivemos  a  participação  muito  construtiva  do  Conselheiro  Daniel,  que  parece  ter  feito 

exatamente um comentário aos conselheiros por e-mail, que foi copiada: “Foi uma experiência 

muito boa, na qual vamos prosseguir, mas a forma de contratar a produção independente com 

mais agilidade,  transparência,  economicidade e tudo o mais.  Apareceram propostas muito, 

foram de alto nível etc.”.

Realizamos,  e  o  Conselheiro  Daniel  poderá  falar  do  pitching depois,  em 

correspondências, pois foi muito bom pra nós termos o Conselho na sua pessoa, Conselheiro 

Daniel, e ter o Conselho institucionalmente nesse processo, ajudando a legitimá-lo.

Fizemos uma audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Ciência, 

Tecnologia e Comunicação, na qual tivemos, também, a companhia construtiva e positiva da 

Conselheira Ana Fleck, prestamos contas àquela Comissão do Senado Federal e tivemos um 

momento  de  muito  reconhecimento  do  nosso  trabalho,  inclusive  o  reconhecimento  mais 

importante, que veio pela expressão de vários senadores, de que estão superados os temores 

e receios da época do debate da criação da EBC de que esta empresa, esta televisão e seus  

canais se tornassem instrumentos de algum projeto político e partidário etc., o que foi para nós 

o mais importante.

Estou disponibilizando neste DVD o Power Point que lá apresentamos e íamos 

apresentar aqui, mas não haverá tempo e todos precisam ir embora, mas queríamos ter falado 

mais ao Conselho sobre a Pesquisa Datafolha. Não foi uma pesquisa de audiência, foi uma 

pesquisa  de  hábitos  televisivos.  Não  mandamos  para  os  conselheiros  apenas  um  release 

síntese, porque queríamos dizer aqui na reunião, na nossa privacidade do Conselho, que ela 

não pode ser distribuída a terceiros, porque temos cláusula contratual com o Datafolha sobre o 

que pode, em que condições, qual a linguagem que se utiliza, tudo tem uma regra, é muito  

detalhista  e  muito  rigoroso  esse  negócio  de  pesquisa.  Mas a  pesquisa  Datafolha  foi  uma 

grande luz sobre a situação atual da TV Brasil, mostrando várias coisas.

Então, neste CD ou DVD há um Power Point que foi apresentado no Senado, e 

há também o relatório com as planilhas, que até me foi cobrado pelo Conselheiro José Paulo, 

que o envie a ele, exclusivamente, e estou disponibilizando, hoje, para os demais conselheiros, 

pois ele falou: “Quero ver as lâminas”. Tinha esse problema de muito receio, pois teria que 
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avisar  sobre a cláusula  de confidencialidade da pesquisa.  O que divulgamos foi  o  que foi 

estritamente negociado com o Datafolha.

Mas existem muitas coisas  que  são para  o  nosso consumo:  mostra  que  a 

televisão é conhecida por 34% de brasileiros; há uma assistência regular, quer dizer, o hábito 

de assisti-la por  parte de 10% dos brasileiros;  a aprovação da sua programação por  80% 

desses que a assistem; a revelação de que 58% dos seus telespectadores estão no interior do 

Brasil; a revelação de que estamos mais nas Classes B e C e de que, sem a parabólica, a TV 

Brasil não existiria, quer dizer, teria uma existência muito precária na TV aberta, com os nossos 

quatro canais e 22% de TV por assinatura.

Em suma, dados que não vou ficar desfiando, mas ela mostra onde precisamos 

melhorar: a qualificação do sinal; a expansão da rede própria; algumas áreas de produção que 

precisam ser melhor atendidas; a expansão em classes sociais em nível de renda e em nível 

de educação, que ainda está bastante elitista esse perfil, embora não seja algo Classe A como 

alguns dizem.

Miriam, peça ajuda das meninas para distribuir os DVDs, que tem esses dois 

conteúdos.

O que está em papel, pois não tivemos tempo de preparar, foi uma iniciativa do 

Diretor de Produção, Roberto Faustino, de comparar a grade velha com a grade nova nas duas 

praças,  mas  comparando  por  blocos,  porque  os  programas  novos  não  foram  mudados 

exatamente assim: este programa sai e entra este. Teve uma dança das cadeiras na grade, de 

modo que neste momento produzimos por blocos, quer dizer, manhã, tarde e noite.  Segunda-

feira a sexta-feira, manhã, tarde e noite; no sábado, manhã, tarde e noite; no domingo, manhã, 

tarde  e  noite;  e  uma média.  O que  concluímos?  A  nova  programação já  produziu  alguns 

resultados, claro que não é definitiva, pois continuamos procurando sempre uma novíssima 

programação, mas ela produziu bons resultados, melhores no Distrito Federal, mas também o 

Distrito Federal possuíam uma audiência menor que a do Rio de Janeiro.

No Distrito Federal tivemos algumas faixas horárias conquista de cher de até 

100% e na média 56% de crescimento do  cher no Distrito Federal; no Rio de Janeiro essa 

média foi de 20 %, embora tenhamos também algumas faixas horárias com muito crescimento 

tanta da audiência como do cher e algumas deram até negativo, mas são ajustes de grade que 

no cotidiano iremos fazer, mas o Rio de Janeiro já nos trouxe uma melhora de 20% do índice 

de audiência, 19,3% praticamente igual no  cher domiciliar; em Brasília significa 56% e 58% 

respectivamente. Tenho uma síntese desses dados de forma que também foi distribuído, mas 

em papel, visto que foi uma consolidação recente e não tivemos tempo de fazer DVD.

São  indicadores  de  que  estamos  no  rumo  certo,  a  programação  tem 

conquistado a audiência.

Quanto ao Ibope trata-se de uma medida absolutamente inadequada para a TV 

Brasil, que tem 58% de sua audiência na parabólica, onde o Ibope não vai. Só temos estas 

duas medidas de Ibope: Rio e Brasília. Sabemos que nossa penetração em outros estados e 

pela parabólica difusa, pulverizada Brasil afora é maior, muito maior em canais abertos como 
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os senhores poderão ver nas lâminas do Datafolha. Talvez sejamos a única televisão que tem 

muito mais audiência na parabólica que na TV aberta, só a MTV que, também, para fugir do 

confinamento no cabo conseguiu um canal na parabólica, na Banda C.

Eram os informes que queríamos dar ao Conselho.  Se alguém da Diretoria 

quiser complementar o que falei poderá fazê-lo.

Queríamos também saber sobre o plano de trabalho de 2010, ter uma data, 

que  gostaria  que fosse  janeiro,  porque estamos com o fim de ano muito  conturbado com 

tarefas, o próprio Conselho tem muitas atividades.

Estamos nos preparando para a I Conferência Metropolitana de Comunicação 

(Confecon),  há uma série de propostas que encaminhamos, teremos a nossa participação, 

assim como a do Governo e das entidades da sociedade civil  etc. No dia 14 de dezembro  

acontecerá a Confecon.

Estamos fazendo um seminário de avaliação dos dois anos da EBC mais em 

diálogo com a sociedade.  Em suma, temos uma série de atividades de fim de ano.  Gostaria  

que  o  Conselho  marcasse  não  31  de  dezembro,  mas  sim  uma  data  de  janeiro  para 

apresentarmos o plano de trabalho para 2010, conforme manda o Regimento, o que também 

não precisa ser respondido hoje, não é Presidente?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Talvez não, 

mas o Conselheiro Daniel havia solicitado que marcássemos já a reunião de janeiro. Então, se 

alguém tiver  alguma proposta  de data,  eu  poderia  tentar  viabilizar.  Poderemos ver  depois 

também, mas podem encaminhar algumas propostas.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Como  há  alguns 

conselheiros que... Seria bom fazermos com todo o Conselho, pois este Conselho que está 

conosco desde o início.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Exatamente, haverá a reformulação do Conselho em dezembro, que teremos que aguardar tal 

reformulação.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Os conselheiros foram 

nomeados em 19 de dezembro.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Marcamos 

por e-mail.

Declaro encerrada a reunião e agradeço a todos pela atenção e o trabalho.

Até a próxima reunião.


