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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 13ª REUNIÃO CONSELHO 
CURADOR DA

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – E B C

Data – 19 de novembro de 2009

Hora – 15h

Local – Salvador/BA

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Bom dia, Sras. e Srs. Conselheiros.  Vamos 

dar  início  a  nossa  reunião.   Temos  uma  pauta  longa  aqui  em 

Salvador,  que  tem  cinco  pontos  importantes,  e  o  sexto  são 

Assuntos Gerais.  Antes de iniciar gostaria apenas de ler a moção 

de agradecimento ao ex-Presidente Belluzzo, que ficou aprovada na 

reunião passada, e que nós ficamos de preparar.  Essa moção deve 

ser aprovada, então, por todos nós aqui presentes na reunião de 

Salvador.

“Reunido em 19 de novembro de 2009, na cidade de  

Salvador,  Bahia,  o  Conselho  Curador  da  Empresa  Brasil  de  

Comunicação registra seu profundo agradecimento ao Professor e  

Economista Luiz Gonzaga de Mello  Belluzzo,  pela condução dos  
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trabalhos deste conselho, de dezembro de 2007 a outubro de 2009.  

Nesta  primeira  fase  de  consolidação  da  EBC,  o  exercício  da  

presidência do conselho curador  pelo Professor Belluzzo  foi  vital  

para garantir ao órgão e ao conjunto da empresa, a credibilidade  

necessária,  perante  os  mais  diversos  setores  da  sociedade  

brasileira,  atributo  fundamental  de  um  sistema  público  de  

comunicação democrático e autônomo, cuja missão é promover a  

diversidade, o pluralismo e os direitos humanos.  A transparência,  

independência  e  o  espírito  público  que  marcaram  sua  gestão  

deixam sementes fundamentais  à seqüência dos trabalhos deste  

conselho, que não poderia abster-se de registrar publicamente os  

mais  sinceros  agradecimentos  ao  Professor,  pelos  serviços  

prestados à EBC e ao nascente sistema público de comunicação  

brasileira.   Nossos  sinceros  votos  de  estima  e  consideração,  

Conselho Curador, Salvador, 19 de novembro de 2009.”

Todos vocês têm cópia dessa moção.  E se quiserem 

fazer mais algum adendo, ou considerarmos aprovado.  Sugiro que 

o Ministro Franklin encaminhe ao Professor Belluzzo a moção.  Está 

aprovado?  Todos concordamos?  Então, pronto e feito.

Pauta.   Primeira  questão  que  não  é  demorada. 

Ficamos,  então,  na  reunião  passada  de  aprovarmos,  foi-nos 

apresentado  um  candidato,  Diogo  Moisés,  para  a  Secretaria 

Executiva  do Conselho Curador.   Eu fui  a  São Paulo,  aproveitei 

minha ida e entrevistei o Diogo, que está aqui presente e gostaria 

que ele se apresentasse.  Nossa entrevista foi muito interessante, 

ele  tem  toda  a  formação  e  o  interesse  para  nos  auxiliar  na 

condução dos trabalhos do conselho.  E a partir da nossa conversa, 
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pela  presidente  do  conselho,  eu  aprovaria  o  nome  do  Diogo. 

Porém, primeiramente, nos próximos meses, ele está finalizando o 

Mestrado, e tem algumas ações em São Paulo e não mudaria para 

Brasília.   A  meu ver  isso  não impede o andamento  dos  nossos 

trabalhos, na medida em que, por e-mail, podemos nos comunicar e 

também a cada quinze dias ele pode se deslocar a Brasília, ou onde 

estivermos, ou eu mesma ir a Brasília, ou algum dos conselheiros 

que precisarem de seu assessoramento também se deslocariam a 

Brasília,  ou  ele  se  deslocaria  ao  local  de  cada  um de  nós  que 

estejamos precisando da assessoria.  Então, não vejo, a princípio, 

nenhum  impedimento  dessa  não  mudança  para  Brasília,  na 

condução dos trabalhos.   Mas gostaria  de ouvir,  se  alguém tem 

alguma consideração a fazer com relação a isso.

O que diz nosso regimento, e o que já discutimos até 

então, nessa resolução que deveríamos tirar hoje ou proximamente, 

como funcionariam as câmaras técnicas, que já resolvemos, seriam 

grupos de trabalho de caráter  não deliberativo com finalidade de 

preparar  e  subsidiar  os  debates,  propostas  e  documentos  de 

referência  para  as  decisões  do  conselho.   Os  objetivos, 

proporcionar  o  nível  de  especialização  e  aprofundamento 

necessário  para  fundamentar  as  deliberações,  conferir  maior 

celeridade aos trabalhos do conselho.  E a estrutura, a partir do que 

já  também  discutimos,  é  a  Câmara  Técnica  Um,  Programação 

Infanto-Juvenil, Artes, Cultura, Educação, Ciência e Cinema, a três 

somente  as  rádios,  a  quatro,  Cidadania  e  Direitos  Humanos, 

incluindo meio ambiente, direito do consumidor, ouvidoria, projetos 

especiais e outros, e a comissão cinco, Jornalismo e Agência de 

Notícias.
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Nas considerações gerais, eu coloquei o que tínhamos 

discutido na reunião anterior: mandato anual renovável, a realizar 

programação  de  reuniões  das  comissões  para  o  relato  junto  ao 

conselho,  a  questão  da  transversalidade  e  a  sugestão  do 

Conselheiro Daniel de programar um seminário especial em março 

de  2010;  e  eu  não  incluí,  mas  depois  foi  bem  lembrado  pela 

Conselheira Ana, as câmaras três e cinco, no início vão se reunir 

enquanto não há renovação do conselho,  rádio ficaria  junto com 

jornalismo e agência de notícias.

E a secretaria executiva, coloquei aqui as atribuições da 

Secretaria  executiva,  na elaboração e  organização das pautas e 

apoio  na  construção  das  reuniões,  organização  das  demandas 

internas e externas do conselho, coordenação da confecção de atas 

e  documentos  internos,  coordenação  de  organização  das 

audiências  públicas,  e  eventos  promovidos  pelo  conselho, 

coordenação  de  pesquisas  e  estudos  solicitados  pelo  conselho, 

apoio na confecção de documentos e relatórios externos, facilitação 

e apoio às câmaras técnicas e outros eventuais grupos de trabalho, 

gestão junto á direção da empresa e ouvidoria, para obtenção de 

informações,  execução  de  indicações  e  sugestões, 

desenvolvimento de ferramentas de comunicação do conselho.

Gostaria de ouvir os conselheiros com relação a essas 

atribuições, se são essas mesmo, se tem algum adendo, alguma 

mudança, para que a gente possa formalizar essa deliberação.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Sugeriria colocarmos na forma de resolução.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É exatamente isso.  É que coloquei os dois 

artigos na frente.  Depois vamos colocar na forma de resolução.

Com  relação  às  atribuições,  estão  OK,  ou  querem 

acrescentar alguma mais ou retirar?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Eu não sei, talvez nem seja necessário 

acrescentar, mas acho que é uma coisa que a gente poderia tentar 

trabalhar.  Eu acho que seria bom para os trabalhos do conselho, se 

a gente tivesse uma espécie de um hot site, uma coisa assim, que 

tivéssemos um ambiente de internet privativo do conselho, não para 

divulgar nada, mas para a gente poder trocar informações, de modo 

que a gente coloca lá nos nosso Favoritos e vai entrando.  Eu acho 

que isso devia ser, não quer dizer que tenha que fazer amanhã, 

não, mas acho que isso nos ajudará à frente para a gente trazer 

discussões.   Ou seja,  no  intervalo  das reuniões  a  gente  manter 

algum tipo de ação em comum, de discussão.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Isso  está  incluído  no  item  nove, 

desenvolvimento de ferramentas de comunicação.

Mais alguma?  Agora, como o nosso regimento prevê, 

também, o apoio administrativo, isso ficaria, a meu ver, como uma 

atribuição não do secretário executivo, mas do apoio que poderia 

ser  Rachel,  Carla,  ou  alguém  da  EBC,  para  organização  das 

reuniões,  das  passagens,  do  arquivo  dos  documentos  que  hoje 

estão concretos – há pouco eu solicitei à Carla, à Rachel, alguns 

documentos  e  prontamente  nos  entregou.   Então,  isso  poderia 

estar,  como  reza  o  regimento,  com  o  apoio  técnico.   Então, 

necessitaríamos de uma pessoa para esse apoio, que não seria da 

Secretaria Executiva, mais de organicidade das reuniões.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, a nossa idéia, pelo que a gente entendeu do conselho, 

é que o conselho constitua sua própria unidade administrativa.  Se 

for  para  ceder  mais  um  funcionário  exclusivo...   A  Rachel 

providencia  as  passagens,  ela  providencia  o  que  o  Conselho 

demanda, mas queria entender se a senhora está pedindo mais um 

funcionário exclusivo...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Exclusivo, não, mas poderíamos continuar a 

contar  com  o  apoio  da  Rachel  ou  da  Carla,  para  essa  parte 

administrativa?
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Para  a  parte  administrativa,  sim,  mas  preferia  que  o  Secretário 

Executivo cuidasse dos documentos.  Os documentos propriamente 

ditos,  as  atas,  porque  acho  que  essa  é  a  função  da  secretaria 

executiva.  Essa documentação, na EBC, realmente é uma coisa 

complicada, é uma empresa que incorpora a outra.  Se a secretaria 

executiva cuidasse disso era melhor,  a Rachel continua dando o 

apoio  logístico  que  ela  dá,  passagem,  reserva  de  hotel,  outras 

providências.  Documentação propriamente dita, ficaria com você. 

Está certo?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Deixa dar minha opinião.  Eu acho que 

o secretário executivo, administrativo, é o responsável por tudo que 

diga respeito à construção do conselho.  Então, até passagem ele é 

o  responsável.   Não  quer  dizer  que  é  ele  quem  vai  marcar 

passagem, mas ele é que vai centralizar.  Ou seja, se a gente tiver 

que dizer que está indo bem o trabalho vamos dizer a ele, vamos 

fazer o apoio.  Agora, evidente que as áreas correspondentes da 

EBC apoiarão ele no seu trabalho.  Mas acho que ele é que tem 

que segurar o conjunto.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na 

linha do que o Ministro está dizendo, ele conhecendo as estruturas 
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administrativas da EBC, não precisa do intermediário, ele mesmo 

liga para o setor de viagens e pode demandar.  Ele terá autoridade 

para isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Eu  tinha  colocado  separado,  porque  o 

regimento prevê a secretaria e o apoio técnico.  Artigo 27.  Como 

nós  proximamente  também  teremos  que  fazer  uma  revisão  no 

próprio  regimento,  a  partir  das  discussões  daqui,  a  gente  refaz, 

porque isso terá que ficar como uma resolução do conselho.  Então, 

a  gente  faz  uma  nova  reestruturação  e  repassamos,  por  e-mail 

mesmo, para que todos aprovem e a partir daí fazemos a resolução. 

Então, esse seria o nosso primeiro ponto de pauta.

O segundo ponto  de pauta  é  o relato  da Conselheira 

Ana Luiza, sobre a renovação do conselho.  Então, ficou decidido 

na reunião anterior que haveria uma comissão composta por ela, 

por  mim  e  pelo  Luiz  Henrique,  para  formularmos  o  edital,  os 

critérios,  etc.,  para  renovação  do  conselho.   Ela  preparou  as 

diretrizes gerais, o Luiz Henrique, em cima do que ela preparou, 

mas também considerando ainda aquela primeira proposta dele, fez 

uma  proposta  de  edital,  e  aqui  vimos  a  reparar  que  ele  havia 

confundido e então retiramos o edital das pastas de vocês, e vou 

pedir para que a Ana Luiza relate o que avançamos com relação a 

essa  renovação.   O  edital  não  ficou  pronto,  mas  temos  o 

compromisso de em breve entregar, por e-mail, para vocês, o edital, 

para que aprovemos.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Boa  tarde  a 

todos.  Infelizmente houve essa troca de versão involuntária, e peço 

desculpas por isso.  Antes, claro que já tínhamos concordado com 

as condições do edital.  Então, é uma questão de colocar no papel e 

ajustar para a versão correta.  As condições básicas, então, seria 

uma  primeira  etapa...   Daniel  fez  um  pequeno  resumo  do  que 

constaria do edital, que eu acho perfeito.  Então, vou me permitir ler 

a sua sugestão: a primeira etapa seria, num prazo determinado por 

edital  público,  entidades  sociais  ou  outras  organizações  sociais, 

desde que sem fins lucrativos, excetuando-se os partidos políticos, 

são  convidadas  a  indicar  candidatos  ao  conselho  curador,  um 

candidato  por  entidade;  segunda etapa,  o  conselho  curador,  em 

reunião plena, com base nas pessoas indicadas pelas entidades, 

procederá  a  uma  seleção,  considerando  os  critérios  que  a  lei 

determina para o provimento do conselho curador, pluralidade de 

gênero, de naturalidade, de exercício profissional e de orientação 

político-ideológica; o conselho indicará, com base nesses critérios, 

assegurada a  pluralidade acima indicada,  três  nomes para  cada 

cargo,  a  serem  submetidos  ao  presidente  da  república;  terceira 

etapa,  o  presidente  da  república  escolherá,  da  lista  tríplice 

encaminhada pelo conselho, um nome para cada cargo vacante; no 

caso de simples renovação dos mandatos dos atuais conselheiros, 

essas disposições não se aplicam.

Essa  é  a  base  do  edital.   Acho  que  todo  mundo 

concorda com isso, já discutimos.  E eu me comprometo e peço até 

um voto de confiança, farei a redação e entregarei até segunda-

feira; e se for o caso a gente pode aprovar por e-mail,  para não 
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perder muito mais tempo.  Não sei se todos concordam.  Peço esse 

voto de confiança a todos.  Aprovado?

Agora, uma questão aqui.  No caso da renovação dos 

atuais mandatos, acho que temos que discutir a forma de fazer isso. 

Estávamos discutindo um pouco antes da reunião, com o Ministro, e 

na  verdade  chegamos  à  conclusão  de  que  ficarão  vagos  dois 

cargos, para indicação de nomes.  Os outros seriam renovações, 

não é isso, Franklin?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Pelo que a gente já fez de consulta, e 

aí temos que ver, não é que vão ficar vagos dois cargos, é dos oito 

cargos  que  serão  objeto  de  recondução ou  nomeação etc.,  seis 

conselheiros já manifestaram desejo de ficar.  Vou ler os nomes que 

fica mais fácil:  Daniel,  João, Murilo,  Maria da Penha e o Martins 

manifestaram  interesse  de  ficar.   O  Pinhanta  não  tivemos  uma 

resposta, não falamos com ele ainda, vamos falar, embora eu ache 

que ele também vai ter interesse de ficar.  Aí é eu acho, precisamos 

confirmar.   Os  outros  dois  conselheiros  cujo  mandato  expiraria 

agora,  você tem o Boni  e a Rosa Magalhães,  que o Boni  já  há 

algum tempo não vem mais às sessões e a  Rosa também vem 

faltando.  Eu falei com o Boni e ele disse, olha, eu contribuo para 

tudo que for para a TV Brasil, estou à disposição da EBC, etc. e tal, 

e aí fico prejudicando mantendo o lugar, e não quero ficar.  Então, a 

vaga dele teria que ser renovada.  E a Conselheira Rosa Magalhães 
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ficou de me mandar um e-mail.  Ela não foi muito clara, eu achei 

que ela não quer ficar.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

Conselheira Rosa tem interesse em participar de uma produção da 

TV  Brasil,  porque  ela  dirigiu  a  primeira  temporada  do  Pererê. 

Então, isso a incompatibilizaria, embora neste momento ainda não 

tenha nada assinado.  Acho que é sobre isso.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Foi  alguma  coisa  que  ela  não 

conseguiu me responder bem.  Eu entendi que ela não queria, mas 

fico até um pouco na dúvida, porque perguntei e ela disse, é, então 

eu vou mandar um e-mail  e aí você vai entender.  Agora, minha 

dúvida ainda é a seguinte, eu acho que o fato, tenho dúvidas se o 

fato de um conselheiro, quer dizer, eu quero ficar e tenho direito a 

ser reconduzido implica automaticamente que você não vai abrindo 

essas vagas para a sociedade civil também indicar.  Tenho alguma 

dúvida.   Acho  até  que  era  o  melhor,  pessoalmente,  pela  minha 

cabeça, acho que era o melhor, mas não sei.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK –  O problema é 

que o regimento não é muito claro, só fala na consulta.  Na reunião 

passada, o Marco Fioravanti  estava substituindo o Luiz Henrique 

disse que pode ser essa interpretação, sim, de que os cargos dos 
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conselheiros que vão ser renovados ainda estariam sob a égide do 

modelo antigo.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Aí tem uma coisa que é o seguinte, no 

caso dos que são para mandatos de quatro anos, quer dizer, todo 

mundo  é  mandato  de  quatro  anos,  mas  a  metade  o  primeiro 

mandato seria de dois renovável por mais um mandato de quatro, e 

a outra metade seria por quatro mais mandato de dois.  No caso 

dos  conselheiros  que  tinham  mandatos  de  dois,  renovável  por 

quatro, que é o caso dessas oito vagas aqui, porque tinha o caso de 

dois conselheiros, do Belluzzo e da...  eles saíram e que eles ainda 

teriam mandato, nesse caso não tenho nenhuma dúvida, ainda é o 

original.   Aqui  seria  o  caso  de  conselheiros  que  observando  o 

mandato de dois anos, e abriria um novo mandato de quatro anos. 

Acho que a gente pode interpretar dessa maneira.

CONSELHEIRO LOURIVAL  MACEDO (Representante 

dos  Funcionários)  –  Ministro,  só  uma  questão.   Então,  há  uma 

alternância, os mandatos de dois anos são renováveis de quatro, e 

os de quatro seriam por dois?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Isso foi para começar o processo.  A 
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primeira leva é de dois e de quatro, depois é tudo de quatro.  Aí tem 

a  exceção do  caso  do  representante  dos  funcionários,  que  aí  é 

eleito por dois anos.

Só queria sugerir, se a gente tomasse uma decisão hoje, 

porque é  o seguinte,  temos que abrir  o  processo,  não podemos 

mais postergar...

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Você não quer 

encaminhar, Irma, alguma coisa e outra?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A tomada de decisão é importante que seja 

feita,  agora,  quantos  temos?  Aqueles  que  querem permanecer, 

como faríamos uma votação sem que eles participem da votação, 

porque eles têm o interesse de permanecer?  Essa decisão é meio 

complicada, não sei se...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Em cada votação que ela tiver ela não 

conta.  Por exemplo, o Paulo não vota na dele, mas vota na dela.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Podemos começar, então, a fazer?  Colocamos 
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os nomes dos candidatos?  Cada um de nós nos manifestamos na 

renovação, um por um?

Vamos começar por você?  Quer começar?  Temos aqui 

o  Conselheiro  Daniel.   Paulo,  a  favor?   Gostaria  que  alguém 

contabilizasse.  Pode ser?  Conselheiro João?  Daniel, pula para 

você?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Vamos  fazer  o  seguinte,  pessoal, 

vamos fazer  o contrário?  Daniel,  quem é a favor?  Daniel  está 

aprovado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O João?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Aprovado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Murilo?
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Murilo  Ramos,  essa  tem  votação 

melhor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Maria da Penha.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Maria da Penha.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Martins?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Martins, o nosso empresário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Votamos no Pinhanta?
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Eu acho que a gente vota no Pinhanta. 

Se ele disser que não, aí a gente reconsidera.  Mas tudo indica que 

o  representante  da  comunidade  indígena...   Ele  veio  à  última 

reunião, ele tem muita dificuldade porque vem do interior do Acre, 

leva dois dias para chegar a Brasília, vem de barco, vem de...  E o 

pior não é para chegar, para sair, então, vai levar duas...

Então,  na  verdade,  abriria  o  edital  para  duas  ou  três 

vagas,  se  por  acaso  o  Pinhanta...   Ah,  você,  não,  está  com  o 

mandato de quatro anos, e sua vaga não está renovando agora, 

sua vaga vai renovar no final de 2011.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então, o edital é para renovação de duas ou 

três vagas.

Outro item de pauta que decidimos na reunião anterior 

foi com relação à Conferência Nacional de Comunicação.  Então, 

houve  a  manifestação  do  conselho  de  que  seria  importante  a 

manifestação desse conselho com relação à conferência.  Então eu 

solicitei à diretoria da EBC que nos enviasse, e aí vocês estão com 

o quadro dos potenciais temas e propostas de interesse da EBC na 

conferência  nacional.   E  a  partir  dessas  temáticas  e  do  que  foi 

sugerido  pela  Diretoria,  o  Conselheiro  Daniel  fez  algumas 

considerações e formulou os princípios orientadores que o conselho 

deverá imprimir durante a conferência.  Então, seria importante que 
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todos lessem o quadro, são bastantes temas e as propostas muito 

importantes e pertinentes, e a partir daí nosso Conselheiro Daniel 

fará um relato e algumas considerações para discutirmos.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

gente viu também, junto com essas propostas que são as propostas 

encaminhadas  ao  Poder  Executivo  pela  EBC,  propostas  da 

empresa.  A conferência tem três protagonistas principais, Governo, 

iniciativa privada e sociedade civil.  O Governo, Ministro Franklin até 

falaria com mais propriedade que eu, ele organizou as propostas do 

Poder Executivo, e organizou-as em três eixos, o eixo cidadania, 

direitos e deveres, o eixo temático meios de distribuição, canal por 

assinatura,  satélite  e  outros,  e  o  eixo  temático  produção  de 

conteúdos.   Essas  são  propostas  do  Poder  Executivo  e  nós 

enviamos  também  ao  conselho,  eu  pedi  que  fossem  também 

enviadas.  Aqui é uma coisa mais ampla.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Deixa  dar  um  esclarecimento.   A 

conferência  é  uma  conferência  que  não  é  uma  conferência  do 

Governo, é uma conferência convocada pelo Governo para que a 

sociedade debata comunicação, porque há quarenta ou cinqüenta 

anos que não se debate isso no Brasil, é um debate praticamente 

interditado, não formalmente interditado, mas na prática que não se 

debate isso.  No processo de formação da conferência, a comissão 

organizadora,  foi  um  processo  bastante  tenso.   Tivemos,  na 
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comissão organizadora, num determinado momento, uma parte das 

entidades  representativas,  porque  a  entidade  organizadora  tinha 

oito  entidades  representativas  de  movimentos  sociais,  oito  de 

entidades  empresariais,  e  acho  que  oito  de  governo,  diferentes 

ministérios,  coisa  assim.   Num  determinado  momento,  das  oito 

entidades  empresariais,  seis  decidiram  se  retirar  da  conferência 

alegando  que  achavam  que  não  tinham,  achavam  que  era 

maravilhoso o que o Governo estava fazendo, tudo isso e tal, mas 

achavam que o clima não estava legal, e achavam que não ia ser 

produtivo  nem rentável  e  se retiraram seis  entidades,  a  saber  a 

ABERT,  que  congrega  a  maior  parte  da  radiodifusão,  a  ANJ, 

Associação Nacional de Jornais, a ANR, das revistas, a Associação 

dos Jornais do Interior, a Associação dos Provedores de Internet, e 

a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura.  Essas seis se 

retiraram e decidiram permanecer a ABRA – Associação Brasileira 

de  Radiodifusão,  que  congrega  número  importante  de  rádios,  e 

duas redes de televisão, Bandeirantes e Rede TV, e a Telebrasil, 

que congrega todas as companhias telefônicas.  Quer dizer, então 

teria  um  racha  da  radiodifusão,  mas  as  companhias  telefônicas 

ficaram.  E a partir disso, tensão muito forte, originariamente a idéia 

era  que  a  conferência  tivesse  um  terço  de  representantes  de 

movimentos sociais, os delegados eleitos um terço por movimentos 

sociais, um terço das entidades empresariais e um terço do campo 

público Governo.  O Governo, para facilitar, porque havia, vamos 

dizer,  uma  desconfiança  muito  grande,  se  as  entidades 

empresariais não iam ser atropeladas no processo, etc., acabou-se 

depois  de  muita  negociação,  chegando  a  um  modelo.   Os 

delegados  serão  eleitos  na  proporção  de  40%  dos  movimentos 

sociais,  40% das entidades empresariais  e 20% do Governo,  do 
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campo público, digamos, mas é mais governo, não é tanto campo 

público.  Senado, por exemplo, está nesses vinte por cento.  E se 

acertou  que  em  temas  considerados  muito  sensíveis,  teria  que 

alguém virar e dizer assim eu considero esse um tema sensível, se 

necessitaria de quorum de dois terços, tendo que ter voto em pelo 

menos  três  segmentos,  o  que  é  uma  formalidade,  porque  todo 

mundo poderá sempre ter voto nos três segmentos, porque entre os 

empresários tem pessoas que pensam de um tipo,  pessoas que 

pensam de outro, nos movimentos sociais tem, no campo público 

tem,  então  isso  aí  não  é  uma coisa.   Mas  sessenta  por  cento, 

deixando claro  que  não podia  ter  um setor  atropelando o outro. 

Mas isso em casos de extrema sensibilidade.  Vou dar um exemplo, 

o cara chegar  e dizer  quero acabar  com a assinatura básica de 

telefone.  Entende?  Aí a telefônica vai dizer isso aí não, porque se 

não eu quebro, esse é um tema sensível para mim, tem que aprovar 

a coisa.  Ou quero instituir censura.  Alguém vai levar e dizer esse é 

um tema sensível.  Agora, se estabeleceu que o número de temas 

sensíveis  era  uma  coisa  limitada  não  poderia  ultrapassar  cinco 

temas sensíveis.  As conferências estão andando, já se realizaram 

num bom número de estados, não tenho de cabeça, mas acredito 

que já  se realizaram em dez estados mais  ou menos.   E  todas 

devem  terminar  já  nesse  final  de  semana,  as  conferências 

estaduais, e a conferência nacional será 14, 15 e 16 de dezembro. 

Então, haverá um prazo de seis semanas, em torno disso, quatro 

semanas,  para  se  consolidar  propostas,  discutir  e  levar.   As 

conferências estaduais não votam propostas, tudo que for dali vai 

para cima, é um momento de debate, como é o modelo de outras 

conferências  que  foram  realizadas.   Então,  não  se  tratam  de 

propostas de governo.  No caso dessas propostas aí, inclusive, elas 
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são propostas de ministérios, elas não são propostas de governo no 

sentido  seguinte,  o  governo  não  reuniu  e  discutiu  a  questão  e 

aprovou, isso não houve.  Então, o Ministério da Cultura tem coisas 

que  ele  julga  importante,  a  SECOM  tem  coisas  que  julga 

importante,  a  EBC,  embora  não  Governo,  tem  coisas  que  julga 

importantes,  o  Ministério  da  Educação  ou  Saúde,  coisas  que 

consideram importantes.   Isso não implica que o Governo esteja 

apoiando  cada  uma  dessas  propostas,  elas  estão  sendo 

encaminhadas às conferências.  É isso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na 

verdade,  essas  dos  ministérios  não  chegaram  a  ser 

encaminhadas...  O conselho não recebeu essas.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Deixa 

fazer  dois  pequenos  esclarecimentos  preliminares.   Quando  eu 

recebi a incumbência de preparar uma informação, propostas para 

o  conselho,  a  primeira  preocupação  que  tive  foi  receber 

documentos que pudessem servir de base às minhas reflexões, e aí 

a  presidente  da  EBC  me  fez  chegar  vários  textos,  inclusive 

sublinhando que alguns contavam com propostas ainda provisórias, 

devem ser, apenas para minha informação.  Também dois textos do 

Conselheiro Paulo Ramos, sobre TV e rádio, TV aberta e a cabo, 

me  foram  úteis.   E  aí,  com  base  nesses  textos  e  o 

acompanhamento geral, que eu faço, dos debates que se travam na 

sociedade, sobre meios de comunicação, eu elaborei aqui alguns 

princípios orientadores,  e algumas propostas,  inclusive boa parte 
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delas  extraídas  dos  documentos  da  EBC.   Sempre  que  isso 

aconteceu,  eu  coloquei  entre  parentes  “proposta  da  EBC”, 

enfatizando que é uma proposta provisória.

Então, a primeira questão, depois dessa introdução, é 

deliberar sobre estar no âmbito das atribuições do conselho curador 

da EBC formular reflexões ou propostas à conferência nacional de 

comunicação.  Essa questão surgiu de uma conversa que tive com 

a Presidente da EBC, se seria cabível ao conselho se pronunciar. 

Eu sustento, depois de reflexão sobre o assunto, como está dito aí, 

que  o  conselho  curador,  no  exercício  de  suas  funções  de 

formulação e controle da política audiovisual da EBC, não poderia 

furtar-se à participação na referida conferência.  Entretanto, como a 

questão  pode  ser  objeto  de  controvérsia,  solicito  um  voto  do 

conselho  a  respeito  dessa  questão.   Quer  dizer,  seria  um  voto 

preliminar que teríamos que fazer aqui antes, se cabe ao conselho 

curador apresentar propostas à conferência ou não.  Havendo por 

bem o conselho acompanhar a idéia de participar com sugestões 

construtivas, na conferência nacional de comunicação, proponho à 

consideração das  conselheiras  e  dos  conselheiros,  a  formulação 

dos seguintes princípios e propostas.  Em primeiro lugar, princípios 

orientadores.  O conselho curador defende, para o sistema público 

e  para  o  sistema de  comunicação  brasileiro  em geral,  os  cinco 

princípios que apresentei: de democratização, o mais amplo acesso 

de todas as cidadãs e cidadãos à informação; a descentralização; 

derrogação  dos  monopólios  ou  semimonopólios  midiáticos,  do 

pluralismo, garantia de pluralidade de pontos de vista no âmbito de 

todos e de cada um dos entes audiovisuais, públicos ou privados; 

da  autonomia  em  relação  aos  estados,  partidos  políticos  e  aos 
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grandes interesses privados nacionais e internacionais; e o controle 

social, controle, pela sociedade, dos órgãos de informação.

Então, seriam cinco princípios orientadores.  Se houver 

necessidade  de  acrescentar  outros  ou  subtrair  algum,  isso  me 

parecia ser  importante para fundamentar as nossas propostas,  a 

gente ter princípios orientadores que informariam o nosso conselho. 

E na medida em que a gente aprovasse os princípios, levaríamos à 

conferência.

Então, propostas informadas por esses princípios.  Em 

relação  ao  sistema  público.   Considerando  o  processo  de 

globalização em curso no âmbito mundial, a integração da América 

em particular, e os interesses da diáspora brasileira, reforçar, com 

dotações  orçamentárias  específicas,  rádio  e  TV  Brasil, 

internacionais públicas.  Os referidos programas internacionais, de 

rádio  e  de  TV,  deveriam  incorporar  e  articular,  na  medida  do 

possível, os países do Mercosul e da Unasul, privilegiando-se uma 

ótica continental, sem descurar das referências culturais nacionais. 

Tais  programas  deverão  observar  valores,  normas  e  marco 

regulador formulados para a operação da EBC.  Segunda proposta: 

os  entes  públicos  brasileiros  audiovisuais,  conforme demanda  já 

explicitada, devem reger-se por marco regulatório comum.  Essa é 

uma proposta colhida, acho que a EBC está se preparando para 

formular.  Três: instituição de um operador nacional de rede digital 

pública.  Outra proposta da EBC.  Quatro, a EWBC deve instituir, 

através do sistema de  pitchings,  num prazo a ser  formulado em 

breve,  uma margem de  30% para  as  produções  independentes. 

Cinco,  instituição de uma rede  digital  sócio-cultural,  em espaços 
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públicos, para promover a democratização do acesso à informação 

e meio digital – também proposta da EBC.  Seis...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Isso seria o que, exatamente, porque 

isso aí tem mais de uma interpretação?  Um ponto cinco.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

entendi que fosse abrir, no maior número possível de municípios, 

escolas, instituições diversas, públicas, a possibilidade do cidadão... 

Eu tive a grata surpresa, outro dia, viajando pelo interior do Estado 

do Rio, de ir a um pequeno município e encontrar uma sala com 

vinte  computadores,  de  graça.   Tinha  uma  fila,  eu  fiquei 

impressionado, tive que entrar na fila, disse poxa vou fazer um e-

mail, quanto tenho que pagar?  A mulher disse aqui não tem que 

pagar não, tem que entrar na fila.   Tinha uma fila,  as pessoas... 

Tinha uma hora.  Eu fiquei muito bem impressionado.  Desenvolver 

uma infra-estrutura de rede pública universal, de acesso à internet, 

por meio de tecnologias de banda larga.

Como  vocês  vêem  a  maioria  dessas  propostas  foi 

retirada,  extraída  do  corpo  de  propostas  que  a  EBC  está  se 

preparando para formular à conferência.

Então,  essas  propostas  são  em  relação  ao  sistema 

público.
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Em relação ao sistema brasileiro em geral: incentivar o 

debate e aprovação de uma nova Lei  Geral  de Comunicação;  a 

nova lei deverá reger-se pelos cinco princípios acima formulados, 

democratização, descentralização, pluralismo, autonomia e controle 

social.  Em conseqüência, a nova lei deverá observar um período 

de  transição,  revogar  a  atual  situação  de  monopólio,  ou 

semimonopólio  privado,  dos  sistemas  midiáticos  existentes  no 

Brasil.  E finalmente, incentivar, no contexto da nova lei, o debate e 

a  formulação  de  um  novo  marco  regulatório  para  os  incentivos 

culturais, Lei Rouanet.

Então, todas essas propostas, sintam-se à vontade para 

alterá-las ou reformulá-las, subtrair algumas ou acrescentar outras, 

porque isso foi feito num prazo curto.  Queria muito ter acesso à 

essa Lei da Comunicação nova que foi aprovada na Argentina, mas 

não  pude  ter  acesso.   Então,  isso  poderia  ter  me  ajudado  a 

melhorar  a  formulação  das  propostas.   Mas  de  acordo  com  o 

espírito da recomendação que tive da presidente, mais um conjunto 

de referências para a gente aqui, inclusive para provocar o debate 

aqui, no âmbito do nosso conselho.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É 

quem  consolidou  essa  proposta  de  âmbito  governamental?   Na 

verdade a gente recebeu nas últimas horas, não são da EBC.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Poderíamos passar às inscrições?

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Eu queria uma informação antes.  Daniel, você pode 

explicar  um pouco,  nos  princípios  orientadores,  o  da  autonomia, 

porque se ele é autônomo em relação ao estado, partido político e 

aos interesses privados,  ele deve estar  no éter,  no ambiente de 

vácuo.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que 

ele  quer  garantir  é  que realmente esses  interesses  não estejam 

presentes,  mas  que  como  um  conjunto,  a  empresa  preserve, 

através dos seus órgãos controladores, a autonomia.  Quer dizer, 

que ela não seja uma expressão, um braço desses interesses.  Eu 

penso que a EBC, em certa medida, procura atingir esse patamar, e 

acho que nosso conselho aqui tem essa função, de tentar preservar 

cada vez maiores margens de autonomia da EBC em relação a 

esse conjunto aí.  Então, é esse o espírito desse princípio, não é 

que se afasta,  porque aí  realmente estaria  no éter,  mas que se 

criem dispositivos que as empresas de comunicação mantenham-se 

autônomas,  no  sentido  de  que  não  sejam  braços  de  interesses 

específicos determinados, as que consigam reunir esse conjunto.  E 

aí, na medida em que esse conjunto esteja representado, ela passe 

a gozar de uma autonomia.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Fazer propostas com relação à EBC, pelo que percebemos aqui, 

já  há  na  realidade  diversos  ministérios  discutindo  propostas,  a 

própria EBC também está construindo propostas,  e acredito que, 

como  a  conferência  vai  ser  agora,  em  14  e  15  de  dezembro, 

dificilmente,  seguindo  essa  orientação  do  Conselheiro  Daniel, 

teríamos como estabelecer propostas, seguir esses princípios aqui, 

que são princípios bastante abstratos.  E provavelmente algumas 

de  nossas  posições  irão  colidir  com os  interesses  da  EBC,  irão 

colidir também com os interesses do Governo, já que o conselho é 

bastante heterogêneo.  Então, na realidade, se o conselho vai ou 

não participar da conferência, essa talvez seja a decisão preliminar, 

até porque temos que ver se vai ter reunião em dezembro ou não, 

se  será  antes  ou  depois  da  conferência.   E  a  apresentação  de 

propostas, como aqui e agora, me parece que exigiria um debate 

muito mais amplo do que apenas nessa reunião de hoje, para que a 

gente possa apresentar parâmetros, linhas e tudo.  Nós recebemos 

uma primeira tabela, por e-mail,  agora a presidente está dizendo 

que tem uma outra mais ampla,  os ministérios estão fazendo as 

suas.  Por exemplo, eu vejo aqui política cultural, que tem a ver com 

Lei  Rouanet,  com  uma  série  de  coisas.   E  isso  demanda,  na 

realidade,  um conhecimento  muito  mais  amplo  que  apenas uma 

discussão superficial nossa aqui, ou de alguns de nós aqui.  Então, 

essa  questão  preliminar,  acho  que  deve  ser  debatido.   Vamos 

participar  orientando  a  EBC,  como  conselho  ou  não,  ou  vamos 

apenas  acompanhar  a  conferência,  acompanhar  os 

desdobramentos  dela,  e  a  partir  dos  desdobramentos,  aí  sim, 

estabelecer recomendações para a EBC.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Olha, primeiro essa questão que acho 

preliminar, acho que o conselho não deve participar da conferência 

enquanto entidade à parte.  Acho que deve participar do ponto de 

vista participando internamente na EBC, aprovando, influenciando, 

sugerindo, etc., porque ele vai estar sempre vinculado à EBC, não é 

uma coisa à parte.  Mas acho que a gente deve discutir os temas 

aqui.  Acho que, por exemplo, as propostas feitas pela EBC, que 

está  encaminhando,  acho  que  devem  ser  discutidas,  acho  que 

podem ser apresentadas outras propostas.  Acho que não é para 

tirar  uma representação do conselho, não é esse caráter,  mas é 

para a diretoria da EBC, quando for ela vai respaldada também em 

decisões do conselho.  É nesse sentido.

De  modo  geral,  estou  de  acordo  com  a  maioria  das 

coisas.   No  entanto,  acho  que  têm  algumas  questões  aqui, 

problemáticas,  perigosas,  tensas  pelo  menos.   Na  questão  dos 

princípios,  o  de  democratização  sou  inteiramente  a  favor,  o  da 

descentralização eu sou a favor, mas acho que não podemos achar 

que essa derrogação dos monopólios ou semimonopólios isso se dá 

pela via legal e administrativa, acho que temos que ter medidas que 

combatam a tendência à monopolização, que garantam, mas não 

vai ser pela via administrativa.  O importante é dizer o seguinte, por 

exemplo, jornais, você não pode nem pensar em impedir um grupo 

de fundar um jornal no país, ele fundo o jornal que quiser e fala o 

que quiser, e se ele estiver em dez estados ou mais, ele terá em 

dez estados, ele está botando o dinheiro dele, você não tem como 
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impedir.   Já  no  caso  da  radiodifusão,  que  tem  uma  coisa  de 

concessão, você pode discutir,  colocar limites, qual  o número de 

emissoras que pode ter.  Isso você pode fazer, mas é um processo 

extremamente complexo.  Por outro lado, eu não vejo correlação de 

forças,  hoje  em  dia  na  sociedade,  para  que  você  aprove  no 

Congresso qualquer lei que vá chegar e dizer, não, a partir de agora 

acabou  o  monopólio.   Pluralismo,  sou  inteiramente  a  favor; 

autonomia  eu  faço  a  mesma  observação,  é  algo  muito  relativo, 

porque sempre você está ligado a alguma coisa.  O jornal é um 

espaço público, só que ele de modo geral é mediado por interesses 

privados  –  essa  é  a  grande  contradição.   Quer  dizer,  você  só 

compra jornal,  você só lê jornal, ou liga o noticiário de televisão, 

porque você acredita que aquele é um espaço público relativamente 

livre de interesses privados, embora você saiba que ele não é.  Se 

aquilo  for  conduzido  de  uma  forma  que  os  interesses  privados 

sejam políticos, partidários, financeiros, econômicos, etc., atropelem 

o espaço público, o jornal perde credibilidade.  Não tenham duvida 

de  que  é  o  que  está  acontecendo  hoje  no  Brasil.   No  entanto, 

mesmo sendo mediado por  interesse privados, o espaço público 

está à frente, você pode até discordar de muita coisa, mas ele... 

Então,  é  um  assunto  muito  complexo  para  a  gente  resolver 

basicamente com diplomas legais.   Tem outra  questão aqui  que 

para mim é uma questão complicada, que é a questão do controle 

social.   Muitas  entidades  de  movimentos  sociais,  no  começo da 

discussão,  vinham  com  essa  questão  do  controle  social  da 

comunicação,  e  eu  perguntava  o  que  é  o  controle  social?   Se 

controle sócia é controle de conteúdo, eu sou inteiramente contra, 

porque é um tipo de censura.  Aí, não, não é isso que queremos, 

todo mundo diz não é isso.  Então, eu digo, por favor, tire a palavra 
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controle,  porque  controle  dá  impressão  que  você  vai  controlar 

conteúdo.   Uma  coisa  é  a  participação  social  na  discussão  da 

comunicação, nos mecanismos de contrapeso, etc.  Hoje em dia, 

inclusive nas entidades sociais, não todas, mas tem algumas que 

acham  que  o  controle  social  é  evitar  qualquer  coisa,  qualquer 

mudança, mas um grande número delas, inclusive, preferem não 

usar a expressão controle social,  porque ela é usada justamente 

pelos grandes grupos para dizer que estão querendo é censurar, 

quando o objetivo, pelo menos da maioria, não é isso.  Então, eu 

acho  que  é  uma questão  complexa.   As  outras  questões  todas 

estou de acordo, a não ser aqui no final, o que deriva justamente 

desses princípios, que levantei aqui essa ponderação.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O 

Ministro está falando é sobre as propostas do conselheiro e não 

sobre as da EBC.  As da EBC estão no papel e são as que a EBC 

encaminhou para o Poder Executivo.  Só queria dizer ao Ministro 

Juca que as propostas da EBC têm uma grande sintonia, e nós nos 

sintonizamos com o Ministério da Cultura, nós apresentamos muitas 

propostas em conjunto, como o senhor reconhecerá aqui, como a 

aprovação  do  Plano  Nacional  de  Cultura,  com  a  questão  do 

conteúdo  independente  do  conteúdo  regional,  fizemos  uma 

articulação para apresentar essas coisas em conjunto.  Era só para 

entender  as  observações  do  ministro,  que  não  eram  sobre  as 

propostas da EBC.  Mas eu percebi que alguns conselheiros não 

estavam entendendo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Antes de passar ao Roberto, só gostaria de, 

assim, primeiro a colocação do Conselheiro Daniel, com relação a 

se esse conselho deveria se manifestar com relação à conferência. 

Inclusive fui eu que propus que nos manifestássemos, exatamente 

nessa idéia e no caminho que o Ministro Franklin colocou, de uma 

orientação à EBC, uma formulação a mais, um caminho orientador 

para os temas e propostas da EBC.  Mais nesse sentido, e não da 

participação do conselho na conferência.  Acho que aí é importante 

que  este  conselho  se  manifeste.   Agora,  me  parece  que  os 

princípios orientadores colocados pelo Conselheiro Daniel, há uma 

divergência em pelo menos dois deles.  Então, teríamos que voltar 

a debater os princípios orientadores, que acho que é importante a 

manifestação do conselho nesses princípios, e logicamente depois 

as propostas mais detalhadas, na segunda página.  Mas a questão 

da descentralização e essa questão da autonomia, que não está 

muito  clara,  o  controle  social  não  como  controle  social,  mas 

participação  social,  deveríamos  discutir  melhor  e  acordar  se 

deixamos  todos  os  princípios  ou  modificamos  alguns  deles,  ou 

retiramos alguns, aqueles que estiverem fora da nossa alçada de 

discussão, ou que precise de mais discussão, e a gente não sinta à 

vontade  de  colocar  como princípio  orientador,  porque  seriam os 

princípios  orientadores  da  EBC,  para  encaminhamento  na 

conferência.

CONSELHEIRO  ROBERTO  SEABRA –  Então,  nós 

vamos votar se vamos apresentar ou não propostas?  É isso, ou foi 

decidido que vamos apresentar?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Acho que sim, que deveríamos nos manifestar. 

Não  sei  se  o  mecanismo  é  resolução  do  conselho,  de  que  os 

princípios orientadores da EBC são esses.  Acho que na forma de 

uma resolução do conselho à direção da EBC, não à conferência 

em si.

CONSELHEIRO ROBERTO SEABRA – Eu queria fazer 

duas sugestões.  Gostei muito da proposta do Conselheiro Daniel. 

Queria só, a título de sugestão, uma em forma de indagação e outra 

de sugestão mesmo.  Eu acho que ao invés de descentralização, 

acho que a gente deveria pensar e usar o termo desconcentração, 

porque  descentralização  imagina-se  que  está  centralizado  em 

algum lugar a comunicação, e acho que ela não está centralizada, 

acho que está concentrada.  Até a Constituição é muito clara ao 

dizer, ao condenar o monopólio da comunicação, a Constituição fala 

isso.  Então, quando a gente fala em desconcentração, acho que 

estamos muito mais indo ao encontro do que diz a legislação e a 

Constituição, do que apenas uma descentralização.  Acho que o 

termo é mais correto.  E vejo também um certo, apesar de achar 

que controle social é uma bandeira antiga da área da comunicação 

pública, acho que há um certo choque entre o termo pluralismo e 

controle  social.   Se  você  prever  a  pluralidade  de  opiniões  e 

participações, você delegar o controle a alguma, nem que seja uma 

parte  dessa  pluralidade,  você  está  na  verdade  enfraquecendo  o 

princípio  da  pluralidade.   Então,  eu  concordo  em  manter  a 
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pluralidade, autonomia, mesmo que seja indagada em que sentido 

seria, trocar descentralização por desconcentração, e discuti melhor 

o termo controle social, que para mim também não está muito claro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A  proposta  do  Ministro  seria  participação 

social.  Acho que ficaria mais claro.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Acho que o conselho deve participar da conferência, 

tendo  consciência  que  é  parte  do  sistema  brasileiro  de  TVs 

públicas, particularmente as associadas à TV Brasil, à EBC melhor 

dizendo.  Mas a participação de um conselho nessa ordem, acho 

que  tem  muita  importância  política,  não  é  organizacional, 

administrativa,  mas  política,  e  é  importante  emitir  opiniões  e 

defender  posições.   Acho  positiva,  ajuda  a  dar  vida  a  essa 

conferência, e a possibilitar que ela tenha resultados positivos.

Eu queria discutir os princípios.  Democratização, o mais 

amplo acesso de todas as cidadãs e cidadãos à informação, é um 

aspecto  importante,  mas  queria  levantar  outro,  que  é  uma  luta 

importante  no  Brasil,  e  que  não  tem  regulação  ainda,  que  é  a 

questão da regionalização.  Eu morei num país, for força do exílio, 

do  tamanho  de  Sergipe,  e  tinham  três  regiões  culturais,  as 

televisões, inclusive as públicas, não poderiam transmitir o tempo 

inteiro  em  rede  nacional,  porque  eles  queriam  preservar  as 

diferenças culturais entre a Lapônia, a Meso-Suécia, e a...
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Suécia é do tamanho de Sergipe?

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – É um pouco maior, não é muito grande.  É porque o 

mapa distorce, mas se você botar num plano...  Lapônia e Escônia, 

três regiões.  Temos um país de dimensões continentais, não há 

uma regulamentação nesse aspecto no Brasil, satisfatória.  Então, o 

que acontece?  As culturas regionais são sacrificadas, os sotaques, 

a  necessidade  de  que  cada  comunidade,  cada  segmento,  cada 

estado se veja na telinha...  E mercado de trabalho para os artistas, 

desenvolvimento  de  linguagens  diferenciadas.   Acho  que  a 

regionalização, no caso de um país do tamanho do Brasil, não é à 

toa isso, a televisão brasileira nasceu junto com o regime militar, e 

para o regime militar, tem texto sobre isso, de discussão na Escola 

Superior de Guerra, eles tinham dificuldades de lidar com a livre 

circulação de idéias e achavam que a diversidade cultural brasileira, 

e isso o próprio Golbery dizia isso, poderia levar a uma dispersão 

político  territorial  do  Brasil,  e  portanto  deveria  ser  evitada  a 

manifestação das diferenças culturais brasileira.  Acho que estamos 

vivendo num contexto até diverso,  numa compreensão de que a 

diversidade cultural  é  o  maior  patrimônio  e que é através dessa 

possibilidade  de  ser  brasileiro  de  forma  diversa  que  fortalece  o 

tecido social.  Isso é tão importante, porque somos acostumados a 

ver o Brasil por uma ótica, somos um amalgama de índios, negros e 
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portugueses, mas na verdade temos hoje mais libaneses do que no 

Líbano,  mais  de  trinta  milhões  de  descendentes  de  italianos,  a 

maior colônia japonesa no exterior.  Ou seja, deixar de ver, ignorar 

essa diversidade, é um exercício mais digno de avestruz.  Eu tenho 

a impressão que só há um caminho, a partir do que está constituído 

como  complexidade  do  Brasil,  é  que  essa  diversidade  seja 

trabalhada  de  uma  maneira  tão  complexa,  tão  democrática,  tão 

saudável,  que ela  de fato  se torne uma maneira  de fortalecer  a 

nossa coesão social, regional e nessa diversidade.  Eu estive agora 

com  o  ministro  numa  região  do  Paraná  que  é  colonizada  por 

eslavos, ucranianos.  Eu não sabia que tinha mais de quinhentos 

mil ucranianos no Brasil, e poloneses num número bem maior, em 

torno de um milhão e meio.  Vários dos filhos dessa comunidade de 

descendentes,  como  Paulo  Leminski,  por  exemplo,  já  dão  sua 

contribuição, já estão absolutamente integrados.  Então, esse receio 

dessa diversidade,  acho uma ignorância,  um corte  autoritário  do 

Brasil,  que não é necessário e  vai  na linha contrária  ao que eu 

compreendo  que  a  democracia  brasileira  tem  que  enfrentar  e 

constituir como mecanismo.  Na área da comunicação é estratégico. 

Eu ligo uma rádio aqui na Bahia e o cara fala o feito paulista, o feito 

carioca, me bota uma lista de músicas que não são as músicas que 

interessam à população.  E a gente acaba gerando um atropelo de 

que essa possibilidade se torne uma complexidade positiva para o 

Brasil, uma desidentificação da comunicação com os que recebem 

essa informação.  Então, eu acho que seria estratégico ampliar o 

conceito de democratização para além do que está aqui, que é mais 

individual,  da possibilidade de que todas recebam o sinal,  e que 

tenham...   Mas eu acrescentaria isso.   Outra coisa,  eu concordo 

com o que foi dito aqui, sobre a questão da descentralização, acho 
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que pode ser enriquecido.  O que está colocado está bem colocado, 

é  um  desejo  do  Brasil,  de  fugir  desse  monopólio,  ele  causa 

prejuízos imensos.  Agora, na quebra disso aqui, também tem que 

ter um princípio que rege quase todos os sistemas de comunicação 

de  países  democráticos  do  mundo,  nenhum  canal  possa  emitir 

somente conteúdos produzidos pelo próprio canal.  Está dito aqui, 

de alguma maneira, de forma sintética, acho que essa é a melhor 

maneira de explicitar a democratização.  E a descentralização, no 

sentido prático, assumindo toda realidade política brasileira, e isso 

que  Franklin  chamou  de  correlação  de  forças,  que  é  algo  da 

realidade que é discutível, porque cada um tem uma idéia, os mais 

entusiasmados, a partir de certo ponto de vista, acham que é mais 

favorável  para isso,  ou menos favorável,  temos que ir  com mais 

cuidado, temos que ir.  Mas de qualquer jeito, acho que também 

deveríamos explicitar uma posição contrária à possibilidade de que 

rádios  e  televisões  trabalhem,  porque  isso  possibilita  a 

multiplicidade  de  pontos  de  vista,  obrigatoriedade,  como  é  nos 

Estados Unidos, como é na Europa, obriga que artistas, jornalistas, 

e por aí, tenham possibilidade de chegar à telinha, porque se não 

há possibilidade de chegar à telinha, é uma forma de censura do 

mercado, que ele cerceia o acesso, e você cria um sistema rígido, 

porque é a partir do crivo da produção interna da emissora.  Então, 

acho que seria bom explicitar esse aspecto.  E a autonomia, esse é 

o  único  que  divirjo,  assim  no  sentido  mais  clássico  da  palavra 

divergência,  porque  eu  vou  na  direção  contrária,  acho  que  a 

democracia  é  a  possibilidade  de  todas  as  formas  sociais  se 

manifestarem,  se  comunicarem com as  demais.   Eu  não  vejo  a 

política como uma esfera, não estou dizendo que aqui está assim, 

mas por questão de retórica vou dizer dessa maneira que vou dizer. 
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A  política  não  é  uma  esfera  pestilenta  que  deve  ser  evitada  a 

possibilidade, como é no Brasil,  de que ele tenha acesso livre a 

todas os corações e mentes, pelo contrário é parte da democracia 

essa disputa em torno de programas e de projetos de sociedade 

diferenciada e só se realiza nas condições atuais se tiver acesso 

aos meios de comunicação, tenha a possibilidade de fazer com que 

as  pessoas  entendam  seus  pontos  de  vista.   A  democracia 

brasileira tem um ponto de partida que quase que tem vergonha do 

sistema partidário e dessas diferenças, e então procura cercear o 

máximo possível, e é cerceado de fato, o debate sobre o projeto 

nacional é incrementado pelas estruturas que se organizam para 

fazer  esse  debate.   Então,  eu  acho  que  haveria  um  ganho  da 

sociedade.

Em relação ao Estado, duvido que a estrutura pública 

consiga ser autônoma em relação ao Estado, o que ela precisa é 

refletir muito mais do que o Estado a sociedade, mas quem zela 

para que seja pública no sentido de refletir para além do Governo e 

para  além  dos  ditames  de  interesses  do  Estado  que  seja  da 

sociedade, só tem uma instituição que é capaz de garantir isso, que 

é  o  Estado.   Então,  autonomia  em  relação  ao  Estado,  fragiliza 

completamente a possibilidade, porque é até o estado que vai ter 

que regular esses princípios que são ditos aqui.  E em relação aos 

grandes  interesses  privados  nacionais,  até  gostaria  que  fosse 

possível  realizar  essa coisa aqui,  porque nos daria  já  um passo 

adiante em termos de evolução da sociedade, mas acho que vão 

estar  presentes.   Evidentemente  que  tem  que  regular  essa 

presença.  Mas quem são os donos desses meios?  Eu gosto mais 

como é  nos Estados Unidos,  um jornal  daqueles,  um New York 
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Times diz, olha, estamos apoiando tal posição política, e aí fica uma 

coisa mais transparente.  Aqui, não, os órgãos, todos, de imprensa, 

de comunicação, são quase partidos políticos, interferem na vida 

nacional, desequilibram governos, constroem governos, constroem 

lideranças  e  tudo  com ar  de  isenção  e  de  objetividade  que  me 

impressiona a desfaçatez.  Então, eu tendo achar que a sociedade 

ganha,  se a gente,  pelo contrário,  regula a possibilidade de que 

todos  tenham acesso  ao  sistema de  comunicação,  e  no  sentido 

contrário do que a autonomia, porque aí fica vivendo aonde, quem 

alimenta as formulações?  São individualmente os jornalistas, são 

individualmente  os  intelectuais  e  artistas  ou  isso,  de  alguma 

maneira,  a  sociedade  ganha  quando  isso  é  explicitado  de  uma 

forma  mais  sincera,  honesta,  absolutamente  transparente.   E  o 

controle social, concordo com o que foi dito e por isso não vou dizer 

mais nada.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Eu  estava 

pensando aqui.  Em primeiro lugar quero dizer que concordo com 

esses princípios todos, Daniel, acho que isso podia ser resumido na 

minha luta profissional aqui.  Mas tenho impressão, como o Ministro 

Franklin  falou,  já  temas  sensíveis.   Por  isso  houve  racha  na 

comissão  organizadora,  essa  coisa  do  controle  social,  essa 

afirmação da necessidade do controle e tal.  Tenho impressão que 

se for o caso, acho que o conselho devia se manifestar sobre esses 

eixos  temáticos  que  foram  aprovados,  meios  de  distribuição, 

cidadania, direitos e deveres, produção do conteúdo.  Parece-me 

que fazer uma manifestação fora disso, ou desencaixado disso fica 

uma coisa muito solta.  Eu proponho que a gente pudesse, se for 
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aprovada a manifestação do conselho, independente da EBC, achar 

uma  maneira  de  colocar  essa  manifestação  dentro  dos  eixos 

temáticos que já foram aprovados na conferência, porque se não 

fica uma coisa completamente desarticulada.  Acho que ficaria mais 

adequado.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Desculpe, mas você não acha que cabem dentro dos 

eixos temáticos?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Acho  que 

cabem, mas tem que ser colocados aqui.  Acho é que não podemos 

chegar  na  conferência  e  fazer  uma  manifestação  aberta,  de 

princípios gerais que orientariam a radiodifusão pública etc.  Acho 

que  temos  que  nos  ater  aos  temas  que  foram  aprovados 

democraticamente  na  comissão  organizadora  da  conferência  de 

comunicação.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Aqueles eixos temáticos não são da comissão organizadora.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  São  da 

conferência, sim.  Acho que vamos abrir o debate...
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Acho que podem perfeitamente.   A 

comissão  organizadora  pode  chegar  lá  na  conferência  e  mudar 

tudo,  ela  pode  fazer  tudo  que  quiser.   Na  verdade  a  comissão 

organizadora dá o pontapé na conferência.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – É uma visão que 

tenho,  que  talvez  a  gente  contribuísse  mais  se  contribuíssemos 

nesses três eixos temáticos aprovados.

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA (Representante 

do Ministério da Ciência e Tecnologia) – Acho que essa observação 

que  você  fez,  Ana,  se  encaixa  a  essa  discussão  dos  princípios 

orientadores, se encaixa nisso, inclusive porque o primeiro eixo é 

cidadania, direitos e deveres.  Acho que essa nossa discussão tem 

a ver com isso, portanto não foge a isso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Só acho que a 

gente deve ter o cuidado de não abrir, por exemplo, uma discussão 

sobre controle social, de repente, porque foi isso que provocou a 

ruptura lá.  É nesse sentido.

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA (Representante 

do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Bem,  eu  acho  que  a 
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opinião dos ministros que colocaram, acho que a gente deve opinar 

nesse  sentido,  acho  que  é  importante  o  conselho  ter  uma 

contribuição que possa respaldar um posicionamento inclusive da 

EBC nessas questões, que é papel dele inclusive; acho que esses 

pontos orientadores que foram colocados aqui, acho que a proposta 

do  Roberto  foi  interessante,  substituir  descentralização  por 

desconcentração, acho que talvez clarifique mais; e a preocupação 

do  Ministro  Juca  Ferreira  talvez  pudesse  ser  colocada  no 

pluralismo.  Quer dizer, estamos falando de pluralismo de pontos de 

vista e também diversidade cultural.   Acho que talvez possa ser 

colocado  esse  ponto,  dentro  da  visão  do  pluralismo  que  está 

colocado aqui, tanto do ponto de vista da pluralidade de pontos de 

vista,  mas também da diversidade cultural  e  regional,  porque as 

duas coisas se misturam, não são exatamente a mesma coisa, mas 

elas estão bastante próximas.  E penso também que a questão da 

autonomia  pode  ser  tirada  daqui  sem  prejuízo  dessas  grandes 

linhas,  e  substituir  controle  por  participação,  que  acho  é  mais 

adequado,  em particular,  dentro  desse momento político.   Agora 

penso que essas outras sugestões que foram colocadas, elas têm 

inclusive uma interface com outras conferências.  É interessante a 

gente pensar também que a conferência nacional de cultura, tem 

muitos desses pontos que estão levantados lá, tem a conferência 

nacional de educação.  Por exemplo, a questão da infra-estrutura 

de redes de acesso a internet, está aparecendo na educação, na 

ciência e tecnologia e na cultura.  Portanto, acho que pode ser uma 

contribuição até interessante, depois, de ter o cruzamento dessas 

questões, e a nossa contribuição inclusive se estender, para que 

também,  em  maio,  quando  terminar  a  conferência  de  ciência  e 

tecnologia, que vai ser a última, a gente não tenha um aglomerado 



41

de conferências com decisões que não estejam conectadas.  Acho 

que deve haver um esforço, inclusive de governo e das diversas 

conferências para que esses temas também sejam compartilhados, 

porque  pelo  menos  na  ciência  e  tecnologia,  aliás,  eu  tomei  a 

liberdade de distribuir para vocês a informação sobre a conferência 

de ciência e tecnologia, que vai acontecer em maio, um dos pontos 

centrais que vai estar lá, certamente é essa questão da ciência e 

tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, onde se inclui 

toda parte de educação, de comunicação, o que tem a ver com a 

ciência e tecnologia.  Portanto, esse ponto também está colocado 

lá.   O outro  ponto  que  queria  mencionar,  é  que  na  questão  da 

política maior, acho que esse pontos de criar possibilidades para a 

população, para a sociedade brasileira ter oportunidade de opinar e 

gerar novos meios, é a maneira mais eficaz de você contrabalançar 

os monopólios, porque antes de repente de você conseguir ganhar 

uma coisa política no Brasil,  é  uma luta  histórica brasileira essa 

desconcentração e tudo mais, mas as comunicações, de maneira 

geral,  têm mostrado que às vezes o mais eficiente é criar novas 

possibilidades, abrir para que a população tenha acesso, porque ela 

é inteligente o suficiente para construir suas próprias estratégias de 

comunicação.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Só 

mais uma coisa que esqueci de falar.  Posso falar?  Com relação ao 

item 1.4 da proposta do Daniel, tenho impressão que esse item aqui 

deveria  ser  mais  geral,  diz  respeito  mais,  da  maneira  que  está 

escrito aqui diz respeito à economia interna da EBC vamos dizer 

assim.   Dizer  assim  aumento  da  margem  de  produções 
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independentes,  ou  coisa  do  gênero,  tal  entrar  no  detalhe  do 

número, nada disso.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Quero destacar o seguinte... Deve ter participação do Conselho 

através de indicações.  Então, no caso dos princípios, fazer esse 

ajuste  que  ele  falou  aqui  agora,  de  democratização, 

descentralização,  pluralismo,  participação  social  e 

desconcentração, a gente deveria logo a seguir, indicações da EBC. 

Em relação ao sistema público.  A gente colocaria aí indicações da 

EBC,  e  discutiria  essas  indicações  para  a  EBC.   E  essa 

participação...  Recomendações à EBC, porque está se discutindo 

aqui  se  o  conselho  vai  fazer  indicações  para  a  EBC,  vai  dar 

recomendações para  que  na  participação na  conferência  a  EBC 

adote algumas propostas.  A dele aqui.  Na proposta de Daniel, ele 

compilou e já disse lá na frente, está contido na proposta da EBC, 

nos itens 1.2,1.3, 1.4, ele já compilou.  Estou dando uma forma de 

conduta, se há um consenso que deve participar e o conselho deve 

fazer as recomendações.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Bem, 

eu queria tecer alguns comentários rápidos, em relação a todas as 

sugestões  e  críticas  que  foram  feitas  aí.   Em  primeiro  lugar, 

concordando aqui com o conselheiro, acho que foi se construindo 

um consenso que o  conselho deve defender  pontos de vista  na 

conferência, juntamente com a EBC, resguardando a sua identidade 

específica.   O  segundo  ponto  que  fui  elaborando  ao  longo  de 
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nossas discussões, é se não seria o caso do conselho se limitar, na 

conferência, a defender seu posicionamento em relação a princípios 

gerais, e não a propostas concretas, específicas.  Acho que está 

mais...   Embora  eu  tivesse  aqui  apresentado  uma  série  de 

propostas, de acordo com a incumbência que tinha recebido, para 

incentivar a discussão, mas talvez seja mais próximo ao perfil do 

conselho ele defender princípios norteadores, a considerar.  É uma 

idéia que lanço à consideração de todos.  Quanto a esses princípios 

orientadores,  em  relação  à  democratização,  acho  que  houve 

acordo, ressalvado o fato de que na democratização a gente não 

deve apenas ressaltar a questão dos direitos dos cidadãos, na linha 

do que o Ministro Juca defendeu.  Quanto à descentralização, eu 

concordo  com  a  sugestão,  de  definirmos  a  palavra 

desconcentração.  Mas acho que uma visão crítica a respeito dos 

monopólios,  eu  sustento  pessoalmente  que  isso  deveria  surgir, 

mesmo que a gente não tenha expectativas de que isso possa ser 

convertido numa lei imediata, mas a conferência é um momento de 

agitação,  no melhor sentido que a palavra pode ter,  de agitação 

política  de  idéias.   Então,  acho  que  a  gente...   O  nível  de 

monopolização existente no nosso país, em relação a essas mídias, 

é escandaloso, quer dizer, não tem paralelo, tem algum paralelo em 

relação a alguns países, mas não em relação a grande parte deles. 

Então, eu acho que esse nível de monopolização é essencialmente 

democrático.  Então, isso deve ser, a meu ver, levantado; com a 

especificação, o Ministro Franklin ali  levantou, que faltou aqui no 

contexto,  quando falo  em sistema de comunicação brasileiro  em 

geral, é o sistema de comunicação concedido, ou seja, o sistema 

submetido a concessões públicas.  Não é qualquer nível, quer dizer, 

a comunidade que cria o seu rádio de alto-falante local, a imprensa 
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escrita.   Aí  evidentemente que você tem uma margem diferente, 

mas é o sistema concedido.  Acho que em relação ao pluralismo 

também,  quando  eu  coloquei  o  pluralismo  foi  nessa  idéia  de 

realmente  não  só  garantir  a  diversidade  de  pontos  de  vista 

individuais,  mas  também  essa  questão  da  regionalidade  e  da 

diversidade, e dos pitchings, quer dizer, ou melhor, e da produção 

independente.  O ideal é que tenhamos um marco regulatório não 

só os entes públicos, mas também os privados sejam obrigados, 

como existe em outros países, até capitalistas, sejam obrigados a 

considerar  na  sua  programação,  uma  grade  de  produção 

independente.  Claro que eles podem fraudar isso e driblar,  mas 

isso é a guerra eterna, você faz a lei, eles tentam driblar a lei, mas 

enfim você tem um marco que leve nesse sentido, de uma margem 

importante de produção independente para todos os entes.  Quanto 

a  autonomia,  talvez  fosse  o  caso  de  suprimir  esses  grandes 

interesses privados nacionais, mas manter a autonomia em relação 

ao estado e aos partidos políticos.  Acho que isso é importante.  E 

quanto ao controle, eu quando pus essa coisa do controle, estou 

pensando na estrutura que a EBC adotou.  O conselho curador é 

um órgão de controle, é assim que eu pus órgãos de controle aqui. 

Não sei se com a substituição pela palavra participação, acho que 

participação fica uma coisa mais etérea.  Acho que você pode ter 

talvez controle social  em função de discussões precedentes, das 

quais  eu  não  participei,  essa  palavra  ficou  muito  associada  a 

determinada posição, mas o que me parece, eu penso no marco da 

BBC, penso no marco da EBC, você ter uma instituição, como esse 

conselho,  representativa  da  sociedade,  plural,  e  que  controla  a 

política do ente à qual está associada.  Foi nesse sentido que eu 

pensei  em  inserir  essa  proposta  do  controle.   E  finalmente  eu 
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defenderia um outro princípio, que não está aqui, e que surgiu em 

várias intervenções, que é a coisa do princípio da regulação.  Claro 

que temos uma regulação hoje, mas uma regulação muito frouxa, 

porque  permitiu  a  construção  de  monopólios  absolutamente 

obscenos.  O princípio da regulação, que inclusive é um princípio 

que tem se fortalecido muito em função dessa crise desembestada 

que começou ano passado, voltou o mundo todo a ter uma visão 

muito  crítica  do  liberalismo  destravado,  em  proveito  do  muito 

regulado.  Então, acho que esse princípio da regulação, desde que 

norteado por  esses outros acima referidos,  talvez fosse também 

importante a gente incluir na nossa posição.  Então, para resumir, o 

conselho participar,  com posições defendidas,  essas posições se 

resumirem a grandes princípios orientadores, e a gente remodelar 

essa  redação  de  acordo  com  as  contribuições  que  foram feitas 

pelos conselheiros.

CONSELHEIRO LOURIVAL  MACEDO (Representante 

dos  Funcionários)  –  O que eu  penso é  que  já  foram realizadas 

várias  conferências,  as  últimas  serão  realizadas  nesse  final  de 

semana, já tivemos a conferência de emissoras comunitárias, houve 

a conferência das emissoras públicas, agora em Brasília se realiza, 

essa  semana,  a  conferência  regional  do  Distrito  Federal,  com 

grande  dificuldade,  porque  sem  o  apoio,  o  Governo  do  Distrito 

Federal  não quis dar  o apoio,  foi  preciso fazer  muita pressão,  a 

sociedade civil teve que fazer pressão para que essa conferência se 

realizasse  nesse  final  de  semana.   Quer  dizer,  temos  muitas 

participações de entidades públicas e privadas.  A nossa posição, 

acho  que  devemos  tirar  uma  posição  daqui,  a  partir  dessas 
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sugestões do Daniel, com as sugestões da EBC, e levarmos uma 

proposta só, porque o conselho curador ele é da sociedade, mas é 

parte da EBC também.  Então, a gente levar uma proposta só.  É o 

que  eu  penso.   E  apoiar,  eu  concordo  com o  Ministro  Franklin, 

quando  sugere  amenizar  esse  controle  social  com  participação 

social, e a do Roberto Seabra também, que é desconcentração, ao 

invés  de  descentralização,  porque  a  grande  preocupação  dos 

empresários,  e  o  Ministro  Franklin  até  falou  na  retirada,  seis  se 

retiraram  da  organização  da  conferência  nacional  agora  em 

dezembro, a grande preocupação deles é com o avanço de gestões 

que  possa  interferir  na  programação  deles.   Eles  estão 

preocupados, por exemplo,  com a conferência do Equador,  onde 

eles aprovaram lá até a revisão de todas as concessões.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o Conselheiro Daniel 

pelo trabalho feito, e vou tecer algumas considerações, embora vá 

chover no molhado, porque concordo que as observações hoje aqui 

feitas foram muito pertinentes.  Em primeiro lugar quero destacar e 

concordar com a opinião do Ministro da Cultura, Juca Ferreira, de 

que o Estado é a mais alta forma de organização social que uma 

sociedade  pode  encontrar.   Então,  ele  não  poderá  estar 

absolutamente  fora  de  uma  participação  num  sistema  de 

comunicações,  acho isso,  que o  Estado é  a  mais  alta  forma de 

organização social que a humanidade encontrou até hoje.  Quero 

concordar com alguns detalhes, até para facilitar a votação, de que 

a  palavra  a  ser  substituída  é  de  controle  social  por  participação 

social,  e  aí  concordando  com  o  Ministro  Franklin,  porque  acho 
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realmente a palavra controle, principalmente vindo de um conselho 

que a meu ver é também um órgão de assessoramento, fica um 

pouco  forte.   Devemos  participar,  sem  dúvida  nenhuma, 

unificadamente,  da  conferência  nacional.   Em Santa  Catarina  já 

fizemos todas as conferências que tínhamos que fazer, foram muito 

boas.  Quero também concordar com o nosso colega Roberto, que 

a  palavra  desconcentração  me  parece  mais  útil  que  a  palavra 

descentralização, porque dá essa idéia justamente que estava tudo 

muito centralizado.   Então, creio que a opinião foi  muito positiva 

hoje aqui, porque se esclareceu muito, parabenizando novamente o 

Daniel por ter dado esse chute inicial  ao trabalho.  E deveremos 

levar, aperfeiçoados, esses princípios básicos aqui, da forma que 

todos  mais  ou  menos  aqui  concordaram.   Muito  obrigado  pela 

atenção.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  –  Mais  alguma manifestação?  Acho que nós 

concordamos que é  importante  que  o  conselho  se  manifeste  na 

conferência, há uma proposta de que sejam manifestação apenas 

por  meio  dos princípios orientadores;  a outra proposta é  que se 

junte  com  a  proposta  temática  da  EBC  e  juntos  possamos 

apresentar  não somente os princípios orientadores,  mas também 

concordemos  e  acrescentemos  algumas  temáticas  a  essas  nos 

apresentadas pela EBC, que foi o esforço que o Daniel colocou na 

segunda parte do trabalho.  Agora, nos princípios orientadores há 

uma divergência com relação a alguns desses princípios.  O que 

anotamos aqui é que com relação a princípio de democratização, 

todos  concordam,  com  a  questão  da  descentralização,  há  uma 
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proposta  de  transformar  em  desconcentração;  a  questão  do 

pluralismo,  adicionar  a  questão  da  regionalidade  e  da  produção 

independente, aí garantia o que os conselheiros todos colocaram; aí 

a  questão  maior  é  com  relação  à  autonomia  em  relação  aos 

estados e partidos políticos, o próprio Daniel já retirou os grandes 

interesses  privados  nacionais  e  internacionais,  mas  há  uma 

divergência com relação à questão da autonomia.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Por que não em 

relação aos governos e não ao Estado?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É por último, a questão do controle social, tem 

a proposta de se transformar ou se manter o controle mesmo, que é 

o que Daniel propõe e sustenta, ou trocarmos pelo que o Ministro 

Franklin propôs, a participação social.  E aí incluir, como mais um 

princípio,  a  questão  da  regulação,  de  acesso,  que  foi  o  que  o 

Ministro  Juca  propôs.   Então,  a  divergência  é  com  relação  à 

autonomia, em relação ao Estado, e a proposta seria a questão dos 

governos, e o controle social.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Posso fazer uma sugestão conciliatória: Eu não sou 

mineiro, mas de vez em quando...  Eu gostei muito quando falou do 

princípio regulatório.  Se o princípio regulatório garantir o interesse 

público,  mesmo na área das empresas que funcionam de forma 
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privada através de concessão, acho que garante a regulação não 

só em relação ao Estado, a todas essas dimensões que você citou, 

e  religiosa,  que  poderia  estar  aqui  também,  porque  de  alguma 

maneira a gente já vivencia aí um certo processo que precisa de um 

mínimo de regulação para garantir que não haja intolerância nem 

supressão de dimensões religiosas do povo brasileiro, que é muito 

plural.  Gostei muito, acho que talvez se combinar, não gosto de 

autonomia, porque me parece uma ilusão.  Mas o regulatório, para 

garantir o interesse público, acho que combina a dose de autonomia 

necessária e o realismo necessário, de considerar que a sociedade 

é complexa e que acabará se expressando, que é melhor que seja 

regulada essa...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Na 

minha  breve  intervenção,  esqueci  de  citar  a  importância,  e  o 

Ministro  Juca  Ferreira,  da  Cultura,  já  havia  dito,  da  importância 

fundamental, acho que não pode ficar de fora, da regionalização do 

nosso trabalho.  Não se deixe isso de fora, porque eu venho de um 

estado, como bem citou o Ministro, onde convivo com descendentes 

de  poloneses,  de  alemãs,  japoneses,  africanos,  afro-brasileiros, 

enfim, isso é uma coisa que acho importantíssima.  Então, que seja 

realmente citada com muita ênfase aqui.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A questão do controle ou participação social?



50

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu, 

particularmente, acho que o controle e autonomia, palavras muito 

formosas, porém talvez.  Porque quando uma palavra precisa se 

explicar muito você já está perdendo o debate.  Talvez o controle 

social tenha ficado marcado por uma coisa sindicaleira, digamos.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República)  – É que virou pretexto  para saída da 

conferência, etc.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Pois 

é.  Então, acho que a gente poderia...  O que me importa é que nos 

princípios  norteadores  esteja  esse  dispositivo,  que  os  entes  do 

sistema  de  comunicação  concedido,  não  sejam  livremente 

dispostos pelos seus executivos, no caso de ente público, ou pelos 

seus privados.  Que o marco regulatório defina a participação da 

sociedade.  Esse é o princípio que quero resguardar, para além da 

nomenclatura.

CONSELHEIRO ROBERTO SEABRA – Queria só fazer 

uma sugestão, pegando a proposta do...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Agora, 

tem um detalhe,  em relação  à  fala  do  Ministro,  à  fala  do Paulo 
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agora, um detalhe formal, mas como são pessoas públicas, você 

falou diversas vezes em japoneses, ucranianos, são descendentes 

de japoneses, descendentes de ucranianos?

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Não.  Tem os descendentes, tem os nisseis, e tem os 

japoneses, muitos deles nem português falam.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Sim, 

mas quinhentos mil?  Você falou quinhentos mil  ucranianos,  são 

descendentes de ucranianos, porque ninguém fala aqui que temos 

tantos  milhões  de  portugueses  no  Brasil,  já  se  abrasileiraram. 

Então,  são  descendentes  de  portugueses,  de  japoneses,  de 

ucranianos.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Sim.  Há controvérsias se todos abrasileiraram, mas 

eu assimilo o que você diz.

CONSELHEIRO  ROBERTO  SEABRA –  Só  como 

sugestão,  talvez  ficasse  participação  social  e  na  explicação,  ao 

invés  de  controle  regulação  pela  sociedade,  dos  órgãos  de 

informação, porque aí abarcaria a proposta do Daniel.  Regulação 

pública.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos ver se a gente conseguiu reunir tudo.

CONSELHEIRO  ROBERTO  SEABRA –  Regulação 

pública.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Mas não pode ser, é mais complexo.  Tem que ser lei, 

tem que ser institucionalizado.  Eu estou entendendo o que você 

está  tentando preservar,  que eu também fiz  uma ginástica  aqui, 

mas não consegui.   Mas na hora da regulação, ela tem que ser 

discutida, tem que ir para o Congresso, tem que ser pelo caminho 

institucional, se não a gente criar soviets de controle social, e aí a 

gente descamba para uma realidade...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Aí  a  gente  deixa  a  bandeira  da 

liberdade de imprensa na mão deles.  Na mão dos monopólios.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da  Cultura)  –  É  essa  a  minha  preocupação  aqui,  ao  estar  me 

manifestando agora.  Eu entendo o que você quer dizer, não pode 

ser algo que esteja  fora do sistema democrático,  mas o sistema 
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democrático  tem  uma  institucionalidade  que  garante  que  a 

sociedade tem possibilidade de interferir nessa regulação.  Agora, 

se você tira a institucionalidade e bota uma ação direta, aí entra 

num campo que não tem fim, e eu não acredito que seja essa a 

experiência brasileira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Podemos resumir, como princípios, o conselho 

curador  defende  para  o  sistema  público  e  para  o  sistema  de 

comunicação brasileiro em geral, os princípios da democratização...

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Para o sistema de radiodifusão.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Está em radiodifusão.  É o sinal aberto.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Hoje  a  Constituição  define  como  concessões  do  Estado  a 

radiodifusão.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 
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Presidência  da  República)  –  Por  exemplo,  TV a  cabo não entra 

nisso.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas a 

TV a cabo não pode entrar no marco regulatório?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Ela pode entrar, mas não é concedido 

à TV a cabo.  Ela tem de ter uma autorização.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da  Cultura)  –  Misturou  tudo,  porque  TV  digital  não  é  mais 

radiodifusão.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É todo 

sistema autorizado ou concedido.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da  Cultura)  –  Mesmo  que  tenha  de  ser  singularizado  por  suas 

características específicas.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É isso.
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CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – É isso.  Eu também concordo com o Daniel.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então, fica Sistema de Comunicação Brasileiro 

em geral.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não, 

porque  o  Sistema  de  Comunicação  Brasileiro  em  geral  inclui  a 

imprensa escrita.  E como o Ministro Franklin observou tem uma 

autonomia em relação a isso, porque pela lei brasileira ela não é, e 

ninguém  está  defendendo  que  seja,  submetida  à  concessão  do 

poder público.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Acho que pode colocar uma coisa que 

seja concessão ou autorização do setor público.  É mais genérico.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Todo 

sistema  de  comunicação  que  dependa  de  concessão  ou 

autorização.
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Que dependam de autorização ou concessão.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho 

que pode ser concessão ou autorização do Estado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Que dependa de autorização e concessão do 

Estado.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Na verdade, outorga a autorização ou 

permissão.   Há  vários  diplomas.   Uma  rádio  comunitária  é 

permissão.  Outorga é a da rádio e TV aberta.  Na verdade, é o que 

seja concessão.  O modelo, o diploma legal que dá a concessão é a 

outorga  ou  a  autorização  ou  permissão.   Agora,  todas  são 

concessões.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– O texto poderia ficar assim: O Conselho Curador defende para o...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O Sistema de Comunicação...

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– ... para o sistema público e para as concessão das leis gerais. 

Entendeu?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Deixa a redação para depois.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Já  entendemos.   Só  os  princípios.   “Os 

princípios da democratização,  da desconcentração,  do pluralismo 

político e da diversidade e regionalidade cultural, da regulação e da 

participação social.”

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu só queria um 

esclarecimento.   Desde  o  início  das  discussões  do  Conselho 

vínhamos  falando  e  ouvindo  da  diretoria  da  EBC sobre  a  Rede 

Nacional  de  Comunicação  Pública.   Parece-me  que  esse  é  um 

debate  muito  importante  no  âmbito  da  conferência  e  aqui  é  o 

primeiro ponto de pauta, o primeiro ponto do tema que foi colocado 

pela diretoria, é a questão do marco regulatório para propiciar esse 

sistema nacional que não sai.  Talvez se pudéssemos acrescentar 
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alguma  coisa  que  fortaleça  a  instituição  da  Rede  Nacional  de 

Comunicação Pública.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O 

marco regulatório da EBC vale só para a EBC, mas EBC compõe a 

Rede Nacional Pública com um conjunto de televisões oriundas da 

ditadura, lá as TVs Es, que quando foram criadas pelas ditaduras, 

por exemplo, estava escrito lá por um decreto cujo nome não me 

ocorre aqui, o famoso Decreto nº 236, que diz o seguinte: “As TVs 

Educativas  só  podem exibir  conteúdos  educativos  pedagógicos”. 

Esse  decreto  caducou  na  prática  porque  estamos  aqui,  por 

exemplo, em Salvador para um ato com a nossa parceira TVE, da 

Bahia, que compõe a Rede Pública com a TV Brasil, mas se esse 

decreto  estivesse  realmente  sendo  levado  ao  pé  da  letra  a  TV 

Educativa  da  Bahia  só  poderia  ensinar.   Isso  veda  e  cria 

dificuldades para a nossa composição jurídica, política.

As  próprias  televisões  reivindicaram  agora, 

recentemente, no 2º Fórum Nacional de TVs Públicas, não só as 

televisões,  rádios também, a unificação de um marco regulatório 

único para o campo público, porque cada uma aqui é de um jeito.  A 

TV  da  Bahia,  suponhamos,  tem  esse  decreto  que  é  do  plano 

federal, mas ela tem um regulamento local dentro dessa unidade da 

federação diferente da TVE de Pernambuco.

Então,  o  que  se  trata  aqui  é  de  pedir  um  marco 

regulatório, e todo o campo público reconhece na Lei da EBC nº 

11.652 um avanço em relação à ausência regulatória para o campo 



59

público.  Ou seja, ter conselho curador, pluralidade, relação com o 

Estado relativamente ao financiamento.  Tudo isso que está na lei 

da EBC,  a  gente  gostaria  que  houvesse um marco  para todo  o 

campo público.  É isso que estamos pedindo nesse primeiro artigo 

aqui, refletindo não um desejo da EBC, mas de todas as instituições 

de rádio e televisão públicas.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Eu captei duas coisas na fala de Tereza.  A primeira 

eu concordo inteiramente.  No início da TV pública quiseram limitar 

a repercussão desta de várias maneiras, como não tem direito a 

captar  dinheiro  dessa maneira  e  tal.   O  principal  mecanismo de 

controle para deixar o espaço para as TVs comerciais como espaço 

hegemônico  foi  esse  caráter  pedagógico.   Em nenhum lugar  do 

mundo, nem a BBC desistiu...  Deixa você falar para ver, começou 

aí, todos foram testemunhas da dificuldade do Ministro Franklin em 

manter o entusiasmo do microfone.  ...de reproduzir sala de aula.  A 

BBC tentou uma época, esse caráter pedagógico aí.  Na verdade, 

ainda  há  alguns  resquícios  disso  na  TV  pública  brasileira  e, 

realmente, é o que não se deve fazer.  A sala de aula só funciona 

porque  os  meninos  são  obrigados  pelos  pais  e  pela  escola  a 

ficarem ali sentados.  Quando você tem um  dial na mão, sala de 

aula  através  da  televisão  não  funciona.   Pedagogia  no  caso  da 

televisão é outro conceito absolutamente diferente e a linguagem se 

impõe.  É preciso que a TV pública seja atraente, ao mesmo tempo 

em que tenha conteúdo relevante, seja atraente e seja capaz de 

dialogar com o público que está sentado no sofá, porque, se não 

for, o  dial é tão fácil hoje em dia que mesmo tendo muito, que os 
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aparelhos  confundem,  pois  temos  dez  controles  ali  do  lado  e 

acabamos desistindo de manejar, só para não ter de pesquisar qual 

é.  As crianças sabem tudo, mas nem sempre estão na sala com a 

gente,  porque estão em outro lugar fazendo outra coisa.   Então, 

acho absolutamente pertinente evoluir  para algo diferente,  que é 

exatamente isso que foi dito pela Tereza, não vou repetir.

A segunda parte eu só implicaria com a palavra “único”, 

porque há variações possíveis.  Um sistema único, alguma coisa 

assim, uma regulação única.  É com o adjetivo.  É isso.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Deixa-me explicar melhor.  É para que haja uma regulação.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Eu entendi.  É isso.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Para que o público seja regulamentado.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da  Cultura)  –  Eu  vou  repetir  o  que  eu  estava  dizendo:  a  única 

implicação que tenho é com o adjetivo “único”, porque ao falar único 

você abstrai a possibilidade de variações que existem.  Existem TVs 

públicas  que  vão  por  caminhos  diferentes  e  sensibilidades  e 
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interesses  diferentes  e  como  elas  são  autônomas  temos  de 

compreender  que  temos  de  atrair  para  um  mesmo  sistema, 

guardando as singularidades.  Então, em vez de único, um sistema 

compatível, integrado; usar algo que guarde a possibilidade de uma 

diferenciação dentro de um mesmo sistema de funcionamento, que 

é o espírito do que você falou.  A única coisa que tenho é tirar a 

palavra “único” para que não induza a uma leitura.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O 

Decreto do Presidente Lula sobre TV digital  cria, por exemplo, o 

canal da cultura, canal do MEC, cada um terá uma especificidade. 

Agora, isso não está regulamentado.  Vamos ter agora seis canais, 

seis redes públicas de sistema digital.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – É isso.  Eu concordo inteiramente com isso.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da República)  – Deixe-me acrescentar  uma coisinha 

aqui.  Dentro do sentido que foi dito aqui da necessidade de um 

marco regulatório, mas, ao mesmo tempo a EBC, a criação dela, 

criou uma base conceitual que acabou se disseminando pelo campo 

público, influenciando todo mundo.  O Ministério das Comunicações 

publicou não se um portaria, acho que é uma portaria, importante, é 

o  seguinte:  existe  uma  “porrada”  de  TVs  educativas  que,  na 
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verdade, não tem nada de educativas, são TVs que, sob o rótulo de 

educativas, são comerciais.  Isso é um absurdo.  E o que se deveria 

fazer  é  cassar.   Mas  como  não  cassam,  ele,  pelo  menos,  o 

Ministério  das  Comunicações,  fez  uma  coisa  positiva,  que  é  o 

seguinte: estabeleceu uma portaria em que é proibido a todas as 

TVs educativas –  isso vale  para as TVs educativas que são do 

campo público e as que...  –  que não podem ter  propaganda de 

produtos e serviços, apenas propaganda institucional e de marcas, 

o que está na lei da EBC.  Isso é uma forma de fazer com que elas 

não possam ser comerciais.  Entende?  Quer dizer, foi publicado 

agora, é uma coisa importante.  Isso mostra como os princípios que 

estão na lei de criação da EBC estão acabando sendo aplicados 

mesmo por outras áreas que, num momento, não trabalhavam com 

isso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Só para finalizar, 

uma outra pergunta que eu gostaria de fazer.  Como, de que forma, 

todos nós que já fomos gestores públicos sabemos que a Lei nº 

8.666 atrapalha muita coisa, então, de que forma a EBC pensa em 

colocar excepcionalidade em relação à 8.666 para tornar efetiva a 

garantia da produção independente, se isso tem avançado, porque 

aí precisaria chamar juristas, talvez, TCU, CGU, a própria AGU, à 

conferência  para  que  eles  ouvissem  dessas  dificuldades  e 

pudessem repensar alguma coisa sobre isso.  Não sei se isso foi 

pensado, porque isso realmente vai atrapalhar muita coisa.
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Nós  queremos  resolver,  estamos  enfrentando  essa  questão  em 

várias frentes, na conferência, criamos alguns instrumentos para a 

prática provisória, dialogamos com o TCU, mas esperamos resolver 

no Supremo.  O Dr. Luiz Henrique não está aqui hoje, ele poderia 

falar  melhor.   O  Supremo  reconheceu  o  regimento  de  compras 

especiais para a Petrobrás, reconhecendo a natureza concorrencial 

da Petrobrás.  Nós queremos fazer disso uma jurisprudência para 

uma  empresa  que,  sendo  pública,  desenvolve  uma  atividade 

concorrencial.   A  TV  pública  precisa  de  agilidade  e  vários 

instrumentos para que ela possa, ao mesmo tempo, sem perder a 

natureza diferenciada, precisa ser competitiva.

Na conferência, achamos que não é lugar de resolver, 

mas queremos deixar a questão colocada para chamar a atenção. 

Achamos que o lugar é o Supremo.

A SRA.  CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Estou 

dizendo  isso  porque,  o  Ildeu  saiu  agora,  na  4ª  Conferência  de 

Ciência  e  Tecnologia  a  intenção  do  Ministério  de  Ciência  e 

Tecnologia é de colocar questões ligadas também aos institutos de 

pesquisa, etc., na própria conferência.  E irão ser convidados todos 

esses organismos para estarem lá e poderem ver as dificuldades 

que o  sistema está tendo em relação,  por  exemplo,  ao uso das 

fundações  de  apoio  à  pesquisa  no  desenvolvimento  do  Plano 

Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia.   Está  havendo  um  impasse 

enorme,  o Ministério  de Ciência e Tecnologia terá em breve um 

problema grave, seriíssimo, em relação à FINEP, CNPq, etc., pois o 
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TCU não está aceitando mais que os recursos sejam repassados às 

fundações.   Então,  talvez fosse interessante colocar  ou convidar 

essas entidades a estarem presentes na conferência também.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Por 

justiça, Conselheira Ana Luiza.  Eu a chamo de Senadora.

Como  eu  falei  muito  disso  na  recente  prestação  de 

contas  ao  Senado,  a  Conselheira  estava  presente,  e  ela  me 

telefonou ontem porque há, pelo menos, um senador, mas sei que 

há mais gente interessada em ajudar a EBC a enfrentar isso no 

plano legislativo, como o Senador Roberto Cavalcanti.  A Senadora 

vai  marcar  e  vamos  lá  expor.   Ele  está  interessado  e  quer 

apresentar um projeto também de lei sobre essa questão.  Como 

coloca  que  há  cotas  a  cumprir,  mas  não  há  instrumentos  para 

facilitar.   Então,  se  dependesse  unicamente  da  aplicação 

convencional da 8.666, levaremos muito tempo para cumprir cota.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  –  Tínhamos previsto  que  o  coffee-break seria 

servido, nos serviríamos e continuaríamos a reunião por conta do 

próximo evento.  São cinco e vinte e temos dois pontos de pauta 

importantes:  a  apresentação  da  estratégia  da  TV  Brasil  para 

produção independente que será feita pela Presidente Tereza; e a 

exposição de motivos sobre a criação da TV Brasil internacional.
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Se  vocês  quiserem  rapidamente,  a  gente  se  serve, 

voltamos  em  cinco  minutos  para  cá  com  os  cafés  e  tudo,  e 

passamos para essa exposição.

(Intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos continuar a reunião com a exposição da 

Tereza sobre a produção independente.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Gente,  assim como o Conselho  reclama também de pedidos  de 

pautas de última hora, recebemos há pouca horas essa demanda 

do Conselho, eu, pelo menos, para expor aqui uma estratégia para 

a produção independente.  Não tive sequer a possibilidade de, por 

exemplo,  produzir  um  documento  melhor  ou  ter  aqui  outros 

diretores relacionados à área de produção.  Só temos a Helena do 

Jornalismo que é a área que menos pode e deve usar a produção 

independente.   Eu estou apresentando aqui uma síntese do que 

temos hoje na grade, mas quero fazer umas rápidas considerações.

O fórum da TV pública que aconteceu em 2007 tendo o 

Ministério  da  Cultura,  então  ocupado  pelo  Ministro  Gil  como 

epicentro, de uma série de reuniões e encontros da sociedade civil, 

mobilizou  vários  segmentos  sociais  e,  inclusive,  a  produção  de 

audiovisual  independente naquele movimento pela criação da TV 
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pública.  Isso passou, teve o compromisso do Presidente Lula de 

criar a TV pública, teve a chegada do Ministro Franklin à SECOM, 

recebendo  a  tarefa  da  implantação.   E  o  envio  da  MP  ao 

Congresso,  a  Medida  Provisória  nº  398,  que  tinha  índices  até 

maiores de proposição, de cotas para produção independente, para 

produção regional.

Ali,  na  Câmara  ainda,  o  relator,  acolhendo  várias 

emendas,  5%  de  produção  independente  e  10%  de  produção 

regional,  na grade da – não fala da TV pública,  fala dos canais 

públicos, o texto legal.  Nós entendemos sempre que a produção 

independente é um segmento importante em todo o mundo, tanto 

do ponto de vista cultural pela riqueza que pode aportar, do ponto 

de  vista  político  porque congrega  uma diversidade  de  olhares  e 

interpretações da realidade, e do ponto de vista econômico porque 

é  um  setor  em  expansão  no  mundo,  a  produção  industrial  de 

audiovisual de conteúdos, a produção de conteúdo de audiovisuais, 

cria empregos, gera renda.  Por exemplo, o PIB americano hoje tem 

segmento  audiovisual,  não  só  o  independente,  mas  o  segmento 

audiovisual,  a  indústria  audiovisual  representa  6%  do  PIB 

americano.   Nos  Estados  Unidos  há  as  grandes  produtoras, 

Hollywood, etc., mas há uma forte produção independente.

No Brasil essa produção vem se expandindo e não vem 

encontrando  espaços  de  vazão  de  exibição  na  TV  comercial. 

Então, a TV Brasil  nasceu com esse compromisso, em todos os 

debates  que  permearam  a  sua  criação  no  Congresso,  na 

sociedade, sempre houve um compromisso de ir além do que está 

na lei.
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Agora,  há  um  problema,  como  já  foi  rapidamente 

abordado  aqui,  como  comprar  conteúdos  da  produção 

independente numa empresa pública regulada pela 8.666?  Como 

é?  Eu escolho a  sua produtora,  a de João,  a  de Maria,  e não 

escolho a de Joaquim?  Como é isso?  Ou vamos licitar de forma 

convencional,  levando  muito  tempo  para  concluir  uma  licitação, 

como foi,  por exemplo, a licitação que a Diretoria de Jornalismo, 

aqui representada pela Diretora Helena, realizou para a produção 

do  programa  Revista  África,  que  vamos  apresentar  hoje  à 

sociedade da Bahia.  Nós criamos um instrumento, o pitching, mas 

também não é tão fácil, ele não faz milagres, ele melhora as coisas.

Então, há uma dificuldade de cumprir, de realizar uma 

grade com produção independente a mais curto prazo por conta dos 

entraves legais e burocráticos, porque a empresa está subordinada 

à fiscalização de vários órgãos de controle, auditoria interna, SISET, 

CGU,  Tribunal  de  Contas  da  União.   Se  a  empresa  começar  a 

comprar conteúdos de Deus e o mundo da produção independente 

dizendo: Olha, é da produção independente.  Isso não justifica um 

abuso de inexigibilidade.  Inexigibilidade e licitação a gente pratica 

quando o produto é muito singular, é autoral, é originalíssimo, ou 

seja, é possível construir a demonstração jurídica de que não cabia 

a licitação, mas isso não se aplica a tudo.  Então, há também esse 

aspecto.

Agora,  a  produção  audiovisual  brasileira  está  num 

momento  riquíssimo,  há  uma  oferta  de  conteúdos  e  propostas. 

Somos  sufocados  literalmente,  afogados  de  propostas.   Todo 
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mundo vai à TV Brasil  toda semana, todo diretor recebe gente e 

mais gente.  Agora, é preciso organizar critérios para isso.

O que temos hoje?  Numa grade de programação de 

vinte horas diárias, então, temos cento e quarenta horas semanais. 

Devemos trabalhar com a grade semanal porque a grade varia de 

dia para dia, pode haver um dia em que não tem nenhum conteúdo 

da produção independente e pode haver um dia em que terá muitas 

horas.  Então, a lógica da gestão televisiva é contar isso na grade 

semanal.

De cento e quarenta horas semanais temos hoje alguns 

programas fixos da produção independente, que vou diferenciar dos 

licenciados.  Então, fixos, aqueles programas que estão lá e foram 

contratados da produção independente para uma longa temporada 

permanente.  O Papo de Mãe, da Diretoria de Jornalismo, de uma 

hora,  estreado  recentemente;  o  Nova  África,  também  licitado  e 

estreado  recentemente;  a  Turma  do  Pererê;  ABC  do  Ziraldo; 

Expedições; Conexão Roberto D’Ávila; o Programa Especial, que é 

um programa que tenho muito apreço, porque é para portadores de 

deficiências;  Zona  Rural;  Revista  do  Cinema  Brasileiro.   Alguns 

programas  de  produção  independente  terminaram  a  temporada 

agora, como os da Faixa Musical, alguns outros da Faixa Musical 

que  já  não  estão  mais  em  exibição,  mas  serão  reprisados  a 

qualquer  hora.   Temos aqui  sete horas.   Isso representa 5% da 

grade permanente, da grade semanal.

Agora,  temos  nessa  mesma  grade  outras  quase 

dezessete  horas  de  conteúdos  originários  da  produção 

independente.   O  que  são  eles?   Nós  exibimos  três  longas-
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metragens por semana, o que dão arredondadamente seis horas a 

média  do  longa-metragem  é  de  se  aproximar  das  duas  horas, 

então, seis horas semanais.  DOC TV são duas exibições semanais 

que totalizam quase duas horas, 1,86.  É esse vitorioso programa 

da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, que está na 

sua quarta edição.  São documentários produzidos nas diferentes 

regiões, financiados e em parceria com o MinC, a SAV, que oferece 

80 mil,  e cada televisão 30 mil  reais,  que é o prêmio para esse 

concurso de documentários.  O Média Nacional é uma janela que 

criamos  recentemente  para  uma categoria  abandonada  que  é  o 

filme  de  média  metragem,  sendo  uma  hora  semanal.   O  Curta 

Criança, dois curtas de trinta minutos por semana, totalizando uma 

hora.  Temos ainda uma janela, o Curta Brasil, que nesse momento 

está suspenso porque estamos renovando o acervo.  O problema 

de  curta  no  Brasil,  ele  está  muito  mal  organizado.   Temos  de 

localizar  um  conjunto  de  enorme  de  curtas  para  começar  a 

programar,  senão  aquilo  acaba  rapidamente  e  você  fica  sem 

conteúdo.  Aqui temos mais 16.86 horas, totalizando 12% da grade 

semanal  hoje.   Nesse  momento  a  TV  Brasil  tem  uma  série  de 

produções encaminhadas via produção independente,  inclusive o 

programa Sustentáculos, que é a proposta vitoriosa no  pitching, e 

várias co-produções.

Nossa  ambição é  chegar  ao  curso  do próximo ano a 

25% de conteúdos independentes, sem contar os regionais, porque 

aqui  não  estou  contando  a  produção  regional.   Se  for  contar  a 

produção regional, é diferente.  Temos aqui vários programas das 

televisões  regionais,  há  da  Bahia,  Minas,  Pará,  e  outras.   Mas 
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estamos falando da produção independente privada, que não está 

vinculada às televisões públicas regionais.

Temos por princípio que no Jornalismo a EBC tem de ter 

responsabilidade  editorial  por  seus  telejornais  e  pelos  seus 

programas de cunho especificamente jornalístico, como aqueles de 

debates.  Porém, há programas jornalísticos, como Nova África e 

Papo  de  Mãe,  que  são  feitos  pela  produção  independente,  são 

grandes reportagens sobre a África e o Papo de Mãe trafega, não é 

necessariamente  jornalístico,  embora  conduzido  por  duas 

jornalistas, mas é um programa de reflexão sobre família e filhos.

Afora  os  telejornais,  os  programas  tipicamente 

jornalísticos, podemos avançar nessa grade, só que ela tem de ter 

também uma proporcionalidade para a produção regional e como 

estamos com uma rede em construção e esta envolve vinte e três 

estados  e  até  um  número  maior  de  televisões,  emissoras, 

acreditamos  que  o  conteúdo  regional  oriundo  da  rede  pública 

também vai ocupar de vinte e cinco a trinta, ou seja, a TV Brasil  

segue no mesmo projeto que lhe deu origem, de ser uma televisão 

que  articula  conteúdos  próprios,  com  destaque  para  os  de 

jornalismo,  que  é  direito  à  informação  e  que  exigem 

responsabilidade editorial  da  própria  empresa  sob  supervisão  do 

Conselho,  articula  conteúdos  regionais  na  construção  da  rede 

pública de televisão e articula conteúdos da produção audiovisual 

independente.

Achamos que o  pitching,  que pôde ser  acompanhado 

pelo  Conselheiro  Daniel,  é  um  instrumento  que  vai  acelerar. 
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Estamos colocando três editais na rua, se possível, quatro.  O Ildeu 

foi embora, ele me avisou, ele representava há pouco o Ministro da 

Ciência  e  Tecnologia.   O  professor  Ildeu  patrocina  um  desses 

pitching novos,  que  é  um  programa  sobre  ciência,  e  nós  o 

convencemos de que é a melhor forma de...  propusemos alguns 

formatos, ninguém ficou muito feliz com os formatos.  Ele também 

concordou conosco de que a melhor forma de encontrar um formato 

original para um programa de ciência, com um preço estabelecido 

correto, eram o  pitching, então, agora, talvez vamos fazer não só 

três, mas quatro.  São editais que não serão concluídos esse ano. 

Estivemos problemas orçamentários.  Você não pode lançar uma 

licitação, e o pitching, na verdade, é uma licitação simplificada, sem 

ter  empenho,  e  isso  atrasou.   Vamos lançá-los  ainda  esse  ano, 

esses  quatro  pitching que  são  destinados  exclusivamente  à 

produção independente.  É esse o informe.

Para  eu  não  fazer  o  uso  do  microfone  duas  vezes, 

apenas encaminhei ao Conselho um documento sobre o andamento 

das  providencias  para  a  criação  do  Candango  Internacional.   O 

texto  é  autoexplicativo.   O  que  queremos  é  compartilhar  com o 

Conselho uma iniciativa que vem sendo encaminhada e que atende 

a  vários  objetivos.   Acho  que toda  TV  pública  tem o  seu  canal 

internacional, a sua visibilidade no exterior, as mais importantes do 

mundo têm, em língua nacional, quer dizer, na língua de cada país, 

NHK em japonês  todo  mundo já  viu  aí  pelos  hotéis,  BBC,  RAI, 

CINQ, de França, etc.  O Brasil, como entendemos aqui e dizemos 

no texto, adquiriu um protagonismo internacional que está a exigir 

que ele tenha um canal para falar do país lá fora, mas um canal 

público e não um dos canais privados, que expressam interesses 
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diferentes do Estado, ainda que possa haver alguma convergência 

em algum momento, mas são canais privados.  A Globo e a Record 

que  têm  canais  internacionais.   E,  sobretudo,  o  interesse  da 

diáspora, usando a expressão do Ministro Celso Amorim, que nos 

procurou há pouco tempo, uns dois meses atrás, dizendo que no 

ano passado que a 1ª Conferência dos Expatriados Brasileiros, os 

emigrados  brasileiros  já  tinham  reivindicado  um  canal,  e  que 

haveria  em setembro  a  2ª  Conferência  e  o  Itamaraty  pedia  que 

comparecêssemos  porque  os  delegados  –  foi  uma  conferência 

enorme e muito bem organizada no Itamaraty do Rio de Janeiro -, 

mas  lá  comparecemos  –  até  estava  aqui  comigo  a  assessora 

Miriam Moura que acompanhou lá, entre outras pessoas da EBC, 

um clamor dos delegados dos diferentes países, são os delegados 

das comunidades brasileiras no exterior, para que haja um canal lá 

fora em língua portuguesa gratuito ou bem mais acessível do que 

os privados brasileiros que custam entre 25 a 30 dólares.  É sobre 

isso que estamos trabalhando.

Temos o Canal Integrácion, um canal de América Latina, 

mas que a nosso ver já cumpriu o seu papel naquele momento da 

integração Latina Americana.  Um canal que foi criado em parceria 

com outras  instituições,  como  a  TV  Câmara,  a  TV  Senado,  TV 

Justiça, Itamaraty, do qual outros parceiros foram se afastando.  E 

hoje  ele  foi  herdado  pela  EBC,  custa  muito  e  tem  retorno  não 

compatível com o seu custo, porque a forma de distribuição de sinal 

é por satélite.  Temos conversado, companheiro da TV Câmara, já 

falei com você e com todos os dirigentes envolvidos que achamos 

que devemos encerrar  aquela experiência,  e fazer  o novo canal, 

porque isso nos permitirá fazer uso do satélite que a EBC já paga, e 
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podemos perfeitamente incluir conteúdos de outras instituições da 

democracia brasileira na sua grade de programação.

Esse  é  o  estágio  atual.   O  texto  é  autoexplicativo. 

Achamos que o Conselho deve entender que esse também é um 

canal  público  sob  sua  jurisdição  e  apreciaríamos  a  sua 

compreensão e o seu respaldo a essa iniciativa.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Presidente.

Vamos às inscrições.  Paulo, Daniel.  Mais alguém?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Como membro da Câmara de Jornalismo, darei uma opinião rápida, 

sucinta e breve sobre o assunto que é pertinente, o que parabenizo 

a Diretora Tereza pelo que colocou.

Acho  que  na  questão  do  telejornalismo  atualmente  a 

pauta nacional tornou-se o que há de mais chato e previsível.  Se 

assistirmos  aos  telejornais  apresentados  tanto  pela  Globo,  SBT, 

Bandeirantes,  Record,  abstraindo-nos do  locutor,  não saberemos 

qual estação está no ar, pois a pauta é praticamente idêntica.  A 

que entrar por último leva alguma desvantagem que, a meu ver, é 

um pouco o nosso caso, dificilmente dando alguma coisa que os 
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outros  não  tenham feito.   Estamos  pagando  ainda  os  frutos  do 

período  da  ditadura  em  que  tudo,  em  matéria  de  imprensa, 

especialmente de televisão, era na base do  pre-release.   Jornal, 

televisão ou rádio, o que quisesse vincular qualquer denúncia sofria 

pressões.  Durante vinte anos o jornalismo se acostumou a receber 

o prato feito do  pre-release e isso enferrujou uma geração inteira. 

Agora,  com a consolidação das instituições democráticas,  com a 

nossa  TV  Brasil,  a  liberdade  de  expressão  nessa  área,  nesse 

quadro, deve mudar.

Discute-se  muito  em termos  um jornal  nacional,  se  a 

apresentação  deve  ser  feita  por  um  locutor  ou  um  jornalista. 

Também se discute que esse âncora deve dar a sua opinião ou 

não.  Sabemos que o termo âncora que vem da palavra inglesa 

anchorman é  bastante  próprio,  porque  os  apresentadores  de 

telejornais de redes americanas fazem realmente um trabalho de 

ancoragem, o que falta muito no Brasil, reunindo todas as praças e 

colocando-as  no  ar  em  rede  nacional.   Eles  são  jornalistas  e 

participam da feitura do jornal.

Em  parte  por  um  cacoete  de  imitação  do  jornal  das 

redes americanas, a maioria dos nossos jornais nacionais limitou-se 

aos mesmos trinta minutos de duração.  Eu acho que esse é um 

erro drástico.  É verdade que desde 69, quando foi ao ar a primeira 

edição do Jornal  Nacional  da Rede Globo não havia satélite,  as 

matérias eram enviadas em envelope ou de avião.  Era muito difícil, 

sem a instantaneidade das comunicações, fazer um jornal nacional 

com mais de trinta minutos, mas hoje com o satélite o problema 

deixou de existir, embora o cachimbo tenha entortado a boca.
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Por isso, dou minha opinião, como membro da Câmara 

de Jornalismo, do nosso jornal, que tenho assistido, que o nosso 

telejornalismo seja ampliado, que tenha mais espaço.

Obrigado.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

queria tecer algumas considerações aqui a respeito da produção 

independente.  Sempre tenho sido, desde que entrei no Conselho, 

um defensor de que a gente consiga ter aí algo em torno de 30% da 

produção da produção independente.

O quadro que a Diretora Presidente apresentou é muito 

interessante e parece dar passos importantes nessa direção.  No 

entanto,  eu  queria  esclarecer  um  problema  que,  talvez,  seja 

conceitual.   A  meu ver,  grande parte  dessa  produção que  você 

listou aqui como produção independente, eu não considero como 

produção independente.  Por quê?  Porque essa produção aqui ou 

grande parte dela pelo menos é escolhida pela direção da EBC, a 

direção da EBC que determina que filme vai cobrar da BBC, com o 

Ziraldo,  quer  dizer,  é  uma  definição.   Ela  atribui  a  pessoas 

independentes produzirem um determinado programa, mas isso é 

uma decisão dela.

Produção  independente  para  mim  é  aquela  que  vem 

através  do  pitching,  em que  você  fixa  um tema apenas,  mas  o 

programa vai ser assumido, quer dizer, você designa uma comissão 
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que avalia e escolhe, e esse é o limite da intervenção da direção da 

EBC.  Aí,  você terá realmente, a meu ver, conceitualmente, uma 

produção  verdadeiramente  independente,  que  não  passa  pela 

mobilização  dos  recursos,  a  opção  pelo  tipo  de  programa,  não 

passa pela  direção da EBC.   Se  bem que seja  importante  esse 

quadro que a direção da EBC nos passou, mas não configura a 

meu ver um avanço substancial naquilo que eu conceituo ao menos 

como produção independente.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Como você conceitua?

O SR. CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – 

Através do pitching.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu 

levei um ano construindo o pitching.  Levei um ano estudando para 

criar essa fórmula.  E antes, como seria?

O SR. CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – 

O nosso horizonte...   Eu já  tive  oportunidade de assistir  e  tecer 

elogios aqui  à realização do  pitching.   Agora,  acho que o nosso 

horizonte  é  ampliar  substancialmente  a  programação  oriunda  de 

pitchings, porque essa é a meu ver a real produção independente, a 

que vem através do  pitching.   Se a direção escolhe me atribuir, 



77

João Carlos, a realização de um programa, por mais interessante 

que ele seja, a meu ver esse programa não é conceitualmente, não 

pode  ser  conceitualmente  considerado  como  produção 

independente, porque foi uma escolha da direção.

Não estou fazendo nenhuma crítica, Tereza, à direção 

da  EBC,  o  que  me importa  é  ampliar.   Acho que os  horizontes 

nosso...   Eu  proponho  ao  Conselho,  não  necessariamente  para 

resolver  hoje,  é  claro,  mas  essa  discussão  deve  prosseguir, 

inclusive porque, a meu ver, não temos aqui a representação plena 

do Conselho,  mas me parece importante a gente aprofundar um 

pouco  o  que  consideramos  conceitualmente  se  é  produção 

independente.  Se vamos considerar como produção independente 

qualquer produção que seja feita fora dos quadros da EBC, pronto, 

já estamos quase atingindo os 30% de produção independente e 

estamos muito satisfeitos.  Mas se considerarmos que para merecer 

esse  nome  é  preciso  algo  mais,  é  o  meu  caso,  aí  temos  de 

estabelecer uma política para atingir esse horizonte.  Não vamos 

atingir  a  curto  prazo,  sabemos  que  fazer  um  pitching é  difícil, 

licitação nem se fala.  O pitching é uma forma viável que parece ser 

juridicamente  aceitável,  então,  por  que  não  multiplicarmos  os 

pitchings?  A direção estabelece temas, como estabeleceu.  Meio 

ambiente,  a  partir  daí  você  faz  uma  competição,  escolhe  três 

programas, como fizemos.  Isso que merece o nome de produção 

independente.   Então,  eu  queria  chamar  a  atenção  para  a 

necessidade de aprofundar um pouquinho melhor a conceituação 

do que seja produção independente.
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Em relação à TV continental, vamos discutir isso agora 

ou  no  ponto  seguinte?   A  Diretora  Presidente  entrou  nos  dois 

pontos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Já faça as considerações.

O SR. CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – 

A consideração que eu queria fazer é o seguinte: eu senti, posso ter 

sentido de modo equivocado, tanto no texto, como na intervenção 

oral, as dificuldades que se colocaram no caminho de um programa 

de TV internacional, do ponto de vista do continente.

Eu  sustento,  isso  aqui  ficou  nas  propostas  para  a 

conferência, que a gente deve fazer um programa, ressalvando as 

características nacionais, continental.  Acho que temos de investir, 

pois esse programa tem de ser um instrumento, aliás, defendo que 

não seja só um programa de TV, mas tem de ser um programa de 

rádio também, tem de ser um instrumento de integração continental. 

O Brasil tem mais recursos e mais potência do que os vizinhos e ele 

deve  fazer  esse  programa  em  conjunto  com  os  vizinhos,  sem 

hegemonismos,  por  mais difícil  que isso seja,  sem que isso nos 

entrave.   Se  os  vizinhos  não  vêm,  não  vamos ficar  parados  de 

braços cruzados.  Acho que podemos incentivá-los a se reunirem 

conosco,  mesmo  com  menos  recursos.   Não  deve  ser  o  Brasil 

falando para o mundo, deve ser continente sul-americano falando 

para o mundo.  É esse o princípio que, a meu ver, deve orientar o 
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programa de TV e o programa de rádio internacional.  É a minha 

posição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Lourival.

CONSELHEIRO LOURIVAL  MACEDO (Representante 

dos  Funcionários)  –  Essa  posição  do  Daniel  concordo  com  ela 

porque dá a impressão para a gente que a escolha acaba sendo 

pessoal  de  um  diretor  e  vimos  aqui  na  apresentação  que  fica 

parecendo  fora  do  pitching,  fica  parecendo  que  é  uma  escolha: 

Olha, achei bom e quis assim.  Então, fica parecendo que é muito 

pessoal.

Agora,  parabenizar  também  a  Tereza  pelo  canal 

internacional  e  sugerir  mais.   A  Rádio  Nacional  tinha  uma 

programação  para  o  exterior  em  cinco  idiomas,  tinha  uma 

programação  em português,  espanhol,  inglês,  francês  e  alemão, 

voltada  para  a  América  do  Norte,  África  e  Europa.   Essa 

programação foi acabando ao longo do tempo por problemas nos 

transmissores, e a última administração tratou de acabar com tudo. 

Então,  seria  o  caso  de  estudar  e  a  rádio  voltar  a  essas 

programações  voltadas  para  o  exterior,  porque  o  Brasil  está 

conquistando uma posição importante no cenário internacional,  e 

essa  programação,  para  divulgar  tanto  a  música,  como  cultura, 

notícia,  sobre  o  Brasil,  é  importante,  ou  seja,  voltar  essa 

programação da Rádio Nacional.
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CONSELHEIRO ROBERTO SEABRA –  Rapidamente. 

Concordando com o que o Daniel falou sobre o pitching, acho que 

no caso desses programas citados pela Tereza seria muito mais 

próximo de uma co-produção, às vezes não entrando recurso da 

EBC,  mas  apenas  cedendo  espaço  da  TV  do  que,  de  fato,  um 

pitching.

Acho que um modelo subsidiário ao  pitching pode ser 

pensado, na TV Câmara deu certo, que é concurso de material já 

realizado.  Fizemos um edital, reservamos recursos, e apareceram 

350 documentários de bom nível.  Escolhemos 40, os melhores de 

acordo  com o  eixo  temático  colocado  pela  TV  Câmara  que  vai 

passar  ao  longo  de  2010,  cada  semana  vamos  estrear. 

Licenciamento por dois anos.  É um modelo subsidiário.

O  pitching realmente é um modelo consagrado, mas o 

licenciamento  via  concurso  público  é  também  um  modelo 

interessante.   Há muita  coisa de gaveta,  ou seja,  o pessoal  faz 

produzir há dez anos e nunca foi exibido, o Ministro deve conhecer 

isso melhor que a gente, documentários de alta qualidade que esta 

engavetados e poderiam ser usados.

Em relação  ao  canal  internacional,  a  Tereza  explicou 

bem, a TV Câmara, TV Senado e TV Justiça, tentaram colocar no ar 

o canal e não foi possível.  Acho que o projeto ficou no meio do 

caminho.   Mas  a  TV  Câmara  está  se  esforçando  agora  para 

legendar  uma  série  de  programas  nosso,  com  legenda  em 
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espanhol, em razão de parcerias nossas com canais do México e 

Argentina.  Esse material automaticamente estará disponível para o 

canal  internacional  assim  que  estiver  definido.   Então,  já  é  um 

material  pronto.   Além de outros canais  que surgirem com essa 

idéia.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência  da  República)  –  Acho que  o  problema de  produção 

independente é mais complexo.  Entende?  Produção independente 

é aquele que é produzido fora, não é apenas aquilo que passa por 

um processo e seleção pública, embora que o melhor processo de 

contratação de produção independente é a seleção pública,  mas 

não é o único, porque muitas vezes há um sujeito que chega com 

um programa que ele é que tem condições de fazer, um programa 

excepcional.  O Maurício de Souza pode chegar...  Eu não vou fazer 

um pitching com o Maurício de Souza, eu vou contratá-lo, quem vai 

fazer o programa é ele lá fora.  Entende?  Assim o ABC, A Turma 

do Pererê, Ziraldo, são coisas assim.

Você tem pessoas, talentos, estruturas, instituições, que 

são capazes de fazer programas que se encaixam naquilo que você 

está querendo.  O cara chega com um programa: tem aqui; não vou 

fazer  uma  seleção  pública,  agora,  para  esse  há  outro  tipo  de 

contratação.   Às  vezes  você  vai  fazer  uma coisa,  você  não vai 

produzir  dentro,  você  vai  produzir  em  outro  canto,  é  uma  co-

produção.   Entende?   Porque  aquela  emissora  lá  ou  instituição 

possui condições de fazer aquilo.  Eu não acho que isso deva ser o 
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principal, acho que o principal é a seleção pública por tudo que já se 

fez aqui.  E a melhor seleção pública o pitching, porque a licitação é 

uma coisa de doido, é impossível, pois você leva sete, oito meses. 

Então, acho que o pitching é o melhor caminho, mas não acho que 

é  o  único,  porque  sempre  é  você,  que  é  a  TV,  que  está 

encomendando.  Você vai dizer: Eu quero um programa com tais 

características.  Eu quero um programa sobre esse assunto para tal 

faixa etária, para tal ambiente, para tal horário, etc.  Você sempre 

está encomendando.  Aliás, uma das coisas que a TV Brasil cada 

vez mais terá de fazer é ter uma estrutura capaz de encomendar, 

aprovar, fiscalizar, devolver quando não tiver bom, porque essa é a 

forma de ela garantir uma certa homogeneidade, uma certa linha 

editorial, senão fica inteiramente perdida.

Então, concordo com você, Daniel, temos de trabalhar 

para dar os 30% de produção independente.  Eu sou um cara que 

defende a produção independente, até porque não tem janela para 

produção independente no Brasil.   Temos de abrir  a janela e ao 

abrir há um talento represado na sociedade brasileira no campo de 

audiovisual que temos de trazer para dentro da TV.  E acho que a 

melhor forma que há, como falei, é a de concurso público, algum 

tipo  de  seleção pública,  e  o  pitching,  até  aonde chegamos,  é  o 

melhor.  Entende?

Acho até que a gente, em algum momento, poderá ser 

ousado, mais ousado até, chegar e dizer: Vou fazer um pitching em 

aberto.  Vou contratar três programas que não sei sobre o que é. 

Eu  recebo  propostas  de  programas.   E  vão  aparecer  umas 

maluquices.   Eu  quero  um  programa  para  a  juventude,  um 
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programa de reflexão.  Eu acho que vão surpreender, vão aparecer 

coisas  extraordinárias.   Mas  estamos  aprendendo,  não  temos 

condição  de  fazer  isso  hoje.   Hoje  quero  um programa para  tal 

coisa, tal faixa, e aparece o programa.

Acho  que  daqui  a  uns  seis  ou  oito  meses,  quando 

tivermos feito uns dez pitchings, vamos estar em condições de dar 

um salto muito grande.  Eu só acho que há produção independente 

que não é  pitching,  além do que há outra coisa, o licenciamento. 

Licenciamento acho que temos de avançar e já  está avançando. 

Um  primeiro  licenciamento  era  feito  assim  mesmo,  os  diretores 

licenciavam, até porque você tinha de botar programa para rodar, 

etc., e não tinha nem condição de ser diferente.  Progressivamente 

você está fazendo o quê?  Algum tipo de seleção pública para isso 

também.  É para isso que se tem de caminhar, porque você é uma 

janela para cinema, para curta, para tudo isso.  Entende?

Agora, acho que produção independente é crucial.  Se 

pudermos  chegar  a  30%,  e  acho  que  podemos,  não  é  nenhum 

bicho de sete cabeças, com mais co-produções que a gente fizer, 

porque em tese, tirando o jornalismo e uma ou outra coisa, quase 

tudo pode ser contratado por produção independente, entendendo o 

jornalismo no sentido amplo, não é só hard news, quase tudo você 

pode contratar fora.  Entende?  Agora, você tem de mudar a cultura, 

em  vez  de  fazer,  tenho  de  aprender  a  contratar,  acompanhar, 

fiscalizar, aceitar, recusar, modificar.  É outro tipo de coisa.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Tereza.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheiro  Daniel,  a  lei  que  criou  a  EBC  em sintonia  com os 

regulamentos do Ministério da Cultura e, em particular, da ANCINE, 

define o seguinte:

“Conteúdo  independente  é  o  conteúdo  cuja  empresa 

produtora,  detentora  majoritária  dos  direitos  patrimoniais  sobre  a 

obra, não tenha qualquer associação ou vínculo direto ou indireto 

com a empresa de serviço de radiodifusão de sons e imagens ou 

prestadoras  de  serviços  de  veiculação  de  conteúdo  eletrônico”. 

Também ele define o que é o conteúdo regional:

“Conteúdo  produzido  num  determinado  estado  com 

equipe técnica e artística composta majoritariamente por residentes 

locais”.  Por exemplo, o programa Está sabendo que vimos hoje, um 

programa que nasceu muito da inspiração do Ministro Juca: Vão ver 

esse programa da Bahia que é bacana, é para jovens e tal.  E está 

sendo  produzido  com  apoio  financeiro  exclusivo,  inclusive,  do 

Ministério da Cultura.  Tudo feito aqui.  Isso é conteúdo regional.

Então,  é  mais  amplo  o  conceito  de  produção 

independente.  Como trazê-la é que pode existir, como explicou o 

Ministro  Franklin,  vários  mecanismos  administrativos.   Assim,  se 

vou fazer um pitching para um programa de criança, vão aparecer 

várias produtoras e pode ser que a do Ziraldo não vai ganhar, mas 
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ele tem um programa único, porque ele é o Ziraldo.  Estamos com 

muitas  co-produções  em produção  nesse  momento,  aquelas  em 

que o sujeito começou a desenvolver um projeto, fez um pouco pela 

Lei Rouanet, o dinheiro acabou, e a gente entra de sócio e, depois, 

temos  uma  partilha  de  direitos.   As  formas  de  aquisição  e 

contratação é que variam.

Eu  levei  muito  tempo  trabalhando  com  o  Dr.  Luiz 

Henrique, o  pitching foi uma forma de transformar, de pegar a Lei 

8.666 e  arranjar  um mecanismo de licitação  mais  rápido e  fácil. 

Mas  não  foi  fácil,  foram  meses  de  trabalho,  convencendo  as 

instituições fiscalizadoras.  Não caiu do céu.

Agora, o licenciamento, conselheiros.  Eu queria que o 

Ministro  Juca,  cujo  Ministério  tem  ascendência  sobre  a  área  do 

audiovisual e do cinema soubesse disso.  Também foi muito tempo 

trabalhando nisso encontrando formulas, porque são os filmes, os 

documentários,  os  curtas,  os  médias  metragens,  como  vamos 

escolhê-los  sem  ser  pela  pessoalidade  e  de  uma  forma 

transparente,  republicana,  democrática,  dando  oportunidade  para 

todos serem exibidos na TV pública?  Eu quebrei muito a cabeça 

nisso.   Eu  sempre  estava  implicada  com  esse  assunto:  Como 

podemos  não  ser  aquilo  que  você  falou,  de  ser  escolha  nossa, 

acaba que ela não é nossa, acaba sendo de um diretor ou de um 

profissional  que está  lá  na programação e que  também ele  tem 

pressa de alimentar, porque a televisão come filme, são três por 

semana, devora.
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Então, estamos implantando já a partir, acho, de janeiro, 

em  dezembro  está  complicado  por  causa  de  problema  de 

informática,  que vamos precisar.   Assim,  estamos implantando o 

licenciamento eletrônico.  Será muito bacana.  Vamos ter um site lá 

para  licenciar  todo  mundo  que  tem  longas,  curtas,  médias, 

documentários, cada um terá lá uma janela.  Todo mundo vai se 

inscrever  e  vamos compor  um banco de  conteúdos  licenciáveis. 

Bom, ele terá de mostrar regularidade, aquelas coisas legais e tal. 

Vamos licenciar a partir das inscrições habilitadas no site, ter aquele 

banco ali.   São as chamadas públicas para licenciamento.   Nós 

achamos que isso será bacana também, será avanço na forma de 

se relacionar com o audiovisual de uma forma superior.

A  produção  brasileira  de  audiovisual  tem  coisas 

surpreendentes que não sempre será  pitching.   Vou contar  uma 

coisa aqui rapidamente.  Conselheiro do Paraná, mora no Paraná? 

Santa Catarina.  Saiu algumas matérias sobre um sujeito que tinha 

produzido uma minissérie, há dez anos que ele produzia sozinho. 

Uma  novela  danada.   Eu  me  interessei  e  fui  querer  saber.   O 

dirigente da TVE do prédio do Paraná conhecia o cara, marcamos 

uma conversa e ele veio.  Um produtor audiovisual que produziu 

uma minissérie  A  Saga  sobre  a  conquista  do  oeste  do  Paraná, 

desde  que  aquele  conquistador  espanhol  Cabeça  de  Vaca 

descobriu as cataratas,  passando por outras épocas e tal.   Uma 

saga  histórica  de  um pedaço  do  Brasil.   Olhamos  a  minissérie. 

Muito  bacana a dramaturgia.   O cara precisa de um pedaço de 

dinheiro,  ele precisa de algum dinheiro para concluir,  pois faltam 

umas  tomadas,  falta  finalização.   Estamos  negociando  com ele. 

Isso não dá para fazer um pitching.  Entendeu?  Nós vamos aportar 
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algum recurso,  ter  uma parcela  de  direitos  e  vamos exibir  essa 

minissérie em março, se Deus quiser.  Será a primeira dramaturgia 

histórica, mas dramaturgia exibida pela TV Brasil.  Então, há muitas 

modalidades.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – As considerações que foram feitas em relação 

a produção independente não se esgotam aqui.  Acho que estamos 

iniciando um debate bastante interessante e oportuno.  Acho que o 

Conselho  Curador  tem  um  papel  importante  em  dar  algumas 

diretrizes para a produção independente.  Não sei,  vamos ter de 

discutir  as formas dos encaminhamentos que damos a partir  das 

nossas  reuniões,  algumas  são  resoluções,  outras  vezes  são 

recomendações.   De  que  forma  o  Conselho  vai  continuar 

dialogando com a diretoria da empresa.

Acho que a gente pode pensar um pouquinho.  Se não 

me  engano  houve  apenas  uma  resolução  desse  Conselho  em 

relação ao Regimento, a Resolução nº 1/2008, que foi o Regimento 

Interno  do  Conselho.   Depois  disso  não  teve  mais  nenhuma 

resolução, recomendações temos algumas nas atas, mas acho que 

com a Secretaria Executiva funcionando vamos ser capazes de dar 

andamento a  essas recomendações e  resoluções.   Acho que aí 

vamos continuar nesse diálogo sempre profícuo com a diretoria.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 
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Presidência  da  República)  –  Nesse  aspecto  da  produção 

independente eu acho que estamos engatinhando ainda, não aqui o 

Conselho, a própria TV, etc., como contratar, como fazer isso.  Acho 

que  seria  precipitada  a  gente  querer  tirar  qualquer  resolução, 

estamos acumulando.

Por exemplo, acho que a experiência que o Conselheiro 

Daniel  teve,  participando de um  pitching,  é  algo que seria muito 

bom para os demais conselheiros tivessem também. Acho que, em 

princípio, em todo pitching, um membro do Conselho devia estar na 

banca.  Entende?  Acho que isso ajuda o Conselho a entender as 

dificuldades,  os  problemas  e  as  facilidades  do  mecanismo  e, 

também, as riquezas e limitações da produção independente, por 

outro lado, ajuda também o Conselho estar presente no momento 

da seleção.  Acho que é uma coisa boa.  Acho que devia ser, em 

princípio,  algo  que  devíamos  ter,  sempre  um  conselheiro 

participando de um pitching.  Entende?  Acho que é ótimo isso.

Agora, no momento não devíamos tirar muita resolução 

sobre esse nó, pois temos, todo mundo, aprender um pouco mais a 

fazer, ganhar experiência e retornarmos a discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Como  Assuntos  Gerais,  sei  que  alguns 

conselheiros gostariam de falar, mas precisamos definir a data da 

reunião de janeiro para avaliação e aprovação do plano de trabalho 

anual da EBC.  Então, estou propondo aqui o dia 18 de janeiro, se 

todos concordarem.  Podemos marcar essa data?
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheiros, eu não tiro férias a mais de dois anos.  Eu pretendia 

tirar, pelo menos, dez dias em janeiro.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Dia 18?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Sim, mas quem vai coordenar o trabalho?  Tudo bem, pode marcar 

do jeito que vocês quiserem.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Se você vai tirar férias, marca-se outro 

dia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – As suas férias são nas duas últimas semanas 

de janeiro?  É isso?  Janeiro é complicado porque alguns estão 

voltando e outros estão começando as férias.  Pode ser bem no 

final de janeiro, dia 29, sexta-feira.  Já retornou de férias?  Dia 29 

de janeiro?
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Temos  uma  reunião  em  dezembro.   Já  tínhamos 

conversado anteriormente que estaríamos prejudicados.  Dia 14 até 

dia 17 é a conferência.  Na próxima semana é pré-Natal.  Acho que 

não devemos nos reunir no mês de dezembro.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Dia 

29 de janeiro fica muito longe.  O Conselho nunca conseguiu se 

reunir em janeiro, no ano passado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Primeiramente o nosso Regimento diz que são 

a cada dois meses e estamos nos reunindo todos os meses há 

cinco  meses.   Então,  primeiramente  seria  fevereiro,  abril,  junho, 

agosto,  outubro  e  dezembro.   Esse  é  um  outro  ponto  que  eu 

gostaria  de  colocar,  que  precisamos  fazer  uma  revisão  do 

Regimento, pois não estamos seguindo o Regimento ao pé da letra, 

as reuniões estamos fazendo na medida das necessidades e há a 

questão de quorum, o Regimento não fala em quorum de decisões, 

por  isso  nos  reunimos  com essa  quantidade  de  conselheiros,  a 

questão da agenda.  Então, vou encaminhar a todos o Regimento 

que foi aprovado no ano passado para que a gente, se acharmos 

necessário, faça uma revisão.

Todos nós concordamos que não haveria  reunião em 

dezembro?  Certo?  Aí,  veríamos como participa da conferência. 

Temos de ver de que forma seria essa participação.  Eu teria de 
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estudar melhor a programação da conferência, porque também não 

podemos chegar assim, “estamos aqui”.  Há todo um formato que 

vem sendo discutido há muito tempo, nós, na verdade, chegamos 

atrasados.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Se 

a reunião é dia 29 de janeiro, é claro que o Conselho não vai querer 

tomar conhecimento do plano de trabalho na própria reunião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Isso.  Gostaríamos de receber antes.  Pode ser 

um mês antes?  Vinte dias antes?  Até o dia 10 de janeiro?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidente, eu tinha duas sugestões aqui nesses Assuntos Gerais. 

Um, que a gente tentasse, quando o Conselho voltar a se reunir a 

partir  de  março,  ou  seja,  na  reunião  do  dia  29  de  janeiro, 

fixássemos um dia no mês, sei lá, a última sexta-feira do mês, para 

que a gente possa se organizar, pois a cada mês a gente marca dia 

diferente, e isso tem incidência na organização da nossa agenda 

mensal.

Eu proponho que no dia 29 a gente tire um dia fixo por 

mês até o fim do ano.  Se vamos nos reunir uma vez por mês ou 

uma vez a cada dois meses, mas sempre será na última terça ou na 

última sexta.  Uma coisa assim.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  –  Já  tinha  sido  decidido que seria  as últimas 

segundas-feiras.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A 

última segunda-feira de cada mês?  Ótimo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Dia 29 a gente fecha.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A 

segunda sugestão que eu tinha é o seguinte: essa é a sexta reunião 

que participo do Conselho.  Eu sou vinculado à área do ensino e 

educação.   Eu  nunca vi  aqui  um representante  do Ministério  de 

Educação.  Eu acho que o Conselho deveria aprovar uma moção 

recomendando ao Ministro da Educação, se ele não pode vir, que 

venha um representante.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ele 

já veio muito.  Foi nos últimos tempos.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

espero que não tenha sido por minha causa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Ele  poderia  fazer  como  faz  o  Ministro  da 

Ciência e Tecnologia que encaminha um representante.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Inclusive,  sou  vinculado  à  área,  tenho  várias  propostas  a  fazer 

sobre o assunto.  Sou da Câmara que vai se envolver com assuntos 

educacionais.  Quisera muito, porque é o único Ministro que nessas 

últimas  seis  reuniões  que  não  esteve  presente  e  nem  enviou 

representante.

Eu proponho que o  Conselho envie  uma moção para 

que o Ministro...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Uma questão geral, pequena coisa.

Eu recebi a grade cromática da programação.  Não sei 

se todos receberam.  Eu queria pedir que ela fosse refeita.  É o 

seguinte: acho que a grade cromática devia ser refeita de modo que 

tivesse  quatro  cores,  que  são  as  quatro  comissões  temáticas 

definidas.  É claro que ela estará juntando algumas questões que 
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estão  definidas  do  ponto  de  vista  interno  da  administração,  da 

direção da TV, mas do ponto de vista do Conselho, o que interessa, 

conselheiro,  e  está  na  comissão  um  é  entender  quais  são  os 

programas da número um ali, etc.

Eu achei que alguns programas que são, por exemplo, 

de  jornalismo  estão  postos  ali  em  documentário,  como  Revista 

África – o que vi –, tinha outro, Caminhos da Reportagem e tal.  Eu 

proponho que se veja isso.  Não coloriu legal.  Entende?  Tem de 

ser quatro cores, as cores básicas.

Eu acabei de ser admoestado, pois as cores básicas são 

três.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vai 

ficar  algumas coisas  em branco,  porque a  grade não cabe tudo 

aqui.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK –  Cidadania  e 

Direitos Humanos é muito ampla, meio ambiente está aqui, direito 

de consumidor, melhorias, projetos especiais...

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Tem coisa que não vai caber.  Deixa em branco os que não cabem 

nas temáticas.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – O princípio é sempre procurar caber. 

Entende?  Eu colocaria Culinária e Cultura, porque sou uma pessoa 

com a visão de que comer é cultura.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – Não vou me posicionar sobre isso, mas também acho 

que é.

Eu queria convidar a todos, pois estamos inaugurando 

agora  uma  exposição  sobre  o  Beni,  que  faz  parte  das 

comemorações  da  semana,  às  dezenove  horas.   Eu  garanto  a 

qualidade  da  exposição.   Eu  já  vi.   É  linda,  rica.   Estão  aí  os 

embaixadores africanos.  Será uma festa bonita.  Do lado da Igreja 

da Ajuda, no Museu Afro que ainda não foi inaugurado.  Todos nós 

vamos fazer esse percurso.  Então, é agora ou nunca.  Uma é às 

dezenove horas e a outra é vinte.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  de  Estado  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República) – Eu não conheço a exposição.

CONSELHEIRO JUCA FERREIRA (Ministro de Estado 

da Cultura) – A arte deles é impressionante.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A van estará aqui para nos pegar às dezenove 

e trinta.

Obrigada a todos.  Ficou faltando apenas uma proposta 

do  Conselheiro  Roberto,  mas  ele  encaminha  direto  à  Comissão 

Temática de Meio Ambiente.

Obrigada.


