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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Senhoras  e  senhores,  vamos  dar  início  à 

reunião.   Por  favor,  vamos  nos  sentar.   Já  estamos  um  pouco 

atrasados e a pauta é muito extensa.

Boa  tarde,  senhoras  e  senhores.   Essa  é  a  nossa 

primeira reunião do ano.  Eu gostaria de desejar a todos um feliz 

2010 e um excelente ano para o Conselho Curador, com bastantes 

desafios.

Nossa  pauta  é  bastante  extensa,  vocês  a  têm à  sua 

frente.  Primeiramente teremos de aprovar a ata da última reunião. 

Ela estará passando entre vocês e os comentários que tiverem, por 

favor,  façam nesse exemplar da ata,  essa cópia,  e,  em seguida, 

todos acordando, teremos de assiná-la ainda hoje.

Não  estão  presentes  na  reunião  o  Conselheiro  João 

Jorge,  Conselheiro  Daniel  Aarão,  Conselheiro  José  Paulo 

Cavalcanti,  que  justificaram  a  ausência.   O  representante  do 

Ministério  da  Educação  está  aqui  conosco,  o  Secretário  de 

Educação à  Distância,  Carlos  Bieloschowski.   É  um prazer  tê-lo 

aqui.   o  Ministro  Sérgio  Rezende  está  chegando  e  alguns 

conselheiros também estão chegando à reunião.
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Temos  como  ponto  de  pauta:  teremos  de  aprovar  a 

pauta  dessa  reunião.   Primeiramente,  o  que  ficou  acertado  é  a 

apresentação  pelo  Presidente  Tereza  Cruvinel  do  Plano  de 

Trabalho/  2010,  da  EBC.   Teremos  uma  apresentação  de  uns 

quinze  minutos  e,  sem  seguida,  abriremos  para  o  debate,  para 

discussões sobre o Plano de Trabalho da empresa.  Em seguida, 

teremos a apresentação pela Conselheira Ana Luíza do edital da 

Consulta Pública para a renovação do Conselho Curador.  Temos o 

encaminhamento de Pendências Relativas à Audiência Pública, de 

julho  de  2009,  eu  solicitei  ao  nosso  Secretário  Diogo  que  nos 

fizesse,  ele  preparou  e  mandou  para  nós,  e,  se  houver  tempo, 

podemos discutir e dar alguns encaminhamentos.  A definição da 

agenda  de  2010,  tanto  das  reuniões  ordinárias,  como  das 

audiências públicas, são duas esse ano previstos no Regimento.  E 

os encaminhamentos sobre o trabalho das Câmaras Temáticas que 

será relatado pelo Conselheiro Murilo Ramos.  Ainda temos, aberto 

para quem participou da conferência,  o relato da 1ª  Conferência 

Nacional de Comunicação.  Em Outros Assuntos temos algumas 

questões  importantes.   Na  última  reunião  ficou,  por  minha 

solicitação feita ao Diogo, que ele nos fizesse uma exposição sobre 

a situação do Regimento, pois há problemas, não está previsto no 

Regimento a Vice-Presidência.  Então, há questões que precisamos 

fazer uma revisão e isso colocaremos como Outros Assuntos ou 

para a próxima reunião.  Temos, também, a proposta de trazer aqui, 

a  vocês,  uma apresentação em todas as reuniões do que estou 

chamando de Quinze Minutos com a Ouvidoria ou Dez Minutos com 

a Ouvidoria, para que, além dos relatos que ele nos faz por escrito, 

nos encaminhando relatório, que nos apresentasse aqui um relato 

pormenorizado da Ouvidoria.
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Então,  a  pauta  é  extensa.   Vamos  iniciar  agora  e 

finalizar às dezoito horas, se não der tempo para todos esses itens 

da pauta passaremos para a próxima reunião.

Antes de dar início à apresentação da Dra. Tereza, eu 

gostaria de dizer a vocês que já saiu no Diário Oficial a recondução, 

a nomeação do Daniel, do Conselheiro João Jorge, do Murilo, da 

Maria da Penha e do Conselheiro José Antonio, e a designação do 

pesquisador Dr. Paulo Sérgio Pinheiro para compor esse Conselho 

Curador.  Então, agora só esta faltando completar as três vagas que 

a partir da consulta pública será preenchida.  E uma vaga da Ângela 

Gutierrez.

Vocês aprovam a pauta?  Estão achando muito longa? 

Querem  cortar  pela  metade  ou  querem  trabalhar  muito?   Todo 

mundo concorda?

Então, vamos à apresentação do Plano de Trabalho que 

é o principal tema da pauta de hoje.  Por favor, Tereza.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Boa tarde a todos.

Em comum acordo com a Presidente e a Secretaria do 

Conselho, nós encaminhamos o documento do Plano de Trabalho 

no  dia  29  e  acabou  sendo  segunda-feira,  dia  30,  e  fiz  algumas 

mudanças.   Depois  disso,  ainda  encontramos  alguns 
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aperfeiçoamentos,  por  isso,  estamos  distribuindo  essa  versão 

impressa  como  sendo  a  versão  final.   Como  todos  já  tiveram 

oportunidade de ler, a Presidente achou oportuno – eu estive com 

ela – fazermos uma apresentação síntese e bem rápida, mais para 

esclarecer  alguns  aspectos  metodológicos  que,  porventura,  não 

estejam claros.

Vamos começar.

Temos uma Introdução ao Plano.  O Objetivo Geral para 

a EBC, como um todo.  As ações pelos diferentes canais, TV Brasil,  

agência  Brasil,  sistema  de  rádio  e  canal  internacional. 

Considerações sobre a participação da sociedade, considerações 

sobre o esporte e considerações finais.   Sendo que, ao falar  de 

cada  canal,  para  todos  eles  temos  uma  estratégia  geral  e  uma 

estratégia de programação, as ações estruturantes e as ações de 

conteúdo propriamente, pois, embora o Conselho queira saber seu 

papel  fundamental,  observar,  fiscalizar  a  programação,  algumas 

ações  estruturantes  são  importantes  para  que  a  programação 

aconteça.

O nosso Objetivo Geral no que pode ser, talvez, o último 

ano dessa diretoria, é consolidar o sistema público de comunicação, 

tudo  o  que  já  vem sendo realizado  em todos  os  canais,  alguns 

estão mais avançados, outros mais atrasados, aproveitando muito 

as condições bastante favoráveis que estão criadas esse ano.  Nós 

temos o melhor orçamento desde a criação da EBC e, pela primeira 

vez, com redução da dependência do Tesouro Nacional.   A EBC 

está aportando 40% dos recursos, caminhando na direção de ser 
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uma empresa não dependente no futuro, o que lhe dará maiores 

condições  de  organização,  de  execução  do  orçamento,  etc.,  e 

esses recursos que aportamos já  são da área de serviços e  do 

recolhimento  da  contribuição  para  a  comunicação  pública,  um 

trabalho que a EBC encabeçou, principalmente através da Diretoria 

Jurídica,  e  que  ainda  tem recursos  contestados  na  justiça  pelas 

Peles,  que  são  as  pagadoras  dessa  contribuição,  mas  temos 

bastante  razão  para  acreditar  que  vamos  receber  esse  ano  as 

receitas integrais dessa contribuição.

Nós temos uma melhora da institucionalização que se 

reflete  aqui  na  organização  da  própria  empresa.   Acho  que  ela 

atingiu um formato mais adequado possível com a limitação de que 

é proibido por lei ter mais de seis diretorias, isso nos cria muitos 

problemas, mas temos conseguido contorná-los de outro modo e 

acho que chegamos à institucionalização melhor, também do ponto 

de vista de sua normatização, de seu funcionamento.  Muitas coisas 

ainda por  fazer,  mas avançamos muito  em criar  essa instituição 

chamada EBC – Empresa Brasileira de Comunicação.

Temos  um  impacto  positivo  dos  investimentos  em 

reequipamento e tecnologia que começarão a surtir efeitos sobre a 

programação, sobre a qualidade da programação.  E temos, parece, 

pode  ser  uma  ilusão,  mas  parece  que  temos  resistências  mais 

atenuadas ao projeto, isso sempre nos conturbou muito o trabalho 

interno.

Dificuldades.  Temos as restrições administrativas e os 

efeitos  positivos do ano eleitoral  que,  certamente,  também terão 
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seus  reflexos  internos  ou  exigências  tanto  da  execução 

orçamentária,  como  a  gestão  de  recursos,  por  exemplo,  um 

concurso não poderá ser feito no segundo semestre, uma série de 

restrições decorrentes do ano eleitoral, além de muitas exigências 

no  que  toca  à  gestão  de  conteúdos,  observando  a  isenção,  a 

pluralidade, distanciamento, partidarismo, etc.

No  Objetivo  Geral  dos  canais  como  um  todo 

pretendemos a qualificação crescente da programação, ampliar a 

oferta de sinal, cobertura e acesso em todo o país, isso através de 

uma série de ações de radiodifusão ou de tecnologia de informação, 

convergência  de  mídias  na  internet  nas  duas  pontas,  na 

radiodifusão e na comunicação eletrônica.  Implantar um projeto de 

convergência das mídias da EBC na web.  Aprimorar a gestão da 

grade da programação.  Aprimorar os mecanismos de participação 

da sociedade.  Melhorar os índices de audiência, conhecimento e 

hábito de assistir os canais da EBC.  Por fim, fortalecer a nossa 

ação institucional e internacional.

Para os diferentes canais.   Na TV Brasil  propomos a 

continuidade  do  processo  de  renovação  e  qualificação  da 

programação já iniciada desde o ano passado e que continua em 

curso no primeiro e segundo semestre desse ano.  Ampliação da 

participação  da  produção  independente,  da  produção  regional, 

melhoria da qualidade técnica da transmissão – isso tem impacto na 

percepção  da  televisão,  ainda  que  seja  uma  questão  técnica  -, 

fortalecimento  da  rede  pública,  melhoras  nos  índices,  hábito  de 

audiência e conhecimento, fortalecimento das ações de marketing 

para  aumentar  o  conhecimento  da  televisão  pública,  embora 
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tenhamos enorme dificuldade em fazer qualquer ação de divulgação 

e marketing, pois não temos recurso, rubrica orçamentária para isso 

e não contamos com a boa vontade das mídias comerciais, então, é 

muito difícil.

TV  Brasil  –  Gestão  de  conteúdo.   Estamos  falando 

especificamente aqui do trabalho mais afeta à Superintendência de 

Programação  aqui  representada  pelo  Superintendente  Rogério 

Brandão  que,  se  alguma  coisa  não  estiver  expressa  aqui 

corretamente,  complemente-me.  Vocês podem acompanhar tudo 

isso e mais detalhes no Plano, cada item desses está no Plano. 

Para  gerir  a  grade  propriamente,  quer  dizer,  não  basta  ter  uma 

programação se ela for  mal administrada,  e a administração dos 

conteúdos é feita pela Superintendência de Programação.  Estamos 

propondo uma reforma técnica da grade, não a conceitual que o 

Conselho já aprovou, mas a reforma técnica, ou seja, na forma de 

organização dos conteúdos, das faixas, dos horários, para melhorar 

a percepção.

A  melhora  da  comunicação  da  programação  e  da 

divulgação  dos  programas;  comunicação  da  programação  aqui 

entendido no sentido técnico de televisão que são as chamadas, as 

vinhetas,  e  a  forma  como  a  própria  televisão  fala  da  sua 

programação.  Isso já melhorou muito, melhorou na passagem de 

Roberto  Faustino por  lá  como programador,  tem melhorado com 

Rogério  Brandão  na  Superintendência,  e  isso  é  uma  percepção 

muito registrada pelos que nos assistem de como a televisão se 

comunica melhor.  E a comunicação externa que é por divulgação e 

ações de marketing.  Consolidação da programação infantil de seis 
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horas diárias com predomínio de conteúdos nacionais, conforme o 

Conselho  já  recomendou,  mas  temos  bastantes  ações  nesse 

sentido.   Maior  flexibilidade  da  grade  para  aumentar  a 

permeabilidade da informação jornalística, ou seja, ter uma grade 

mais  dinâmica  que  permita,  no  momento  de  um  grande 

acontecimento de natureza jornalística, você ter boletins, inserções, 

ajustes para tornar a programação mais atual, mais sintonizada com 

o dia a dia do país.  Melhora da programação do final de semana. 

Achamos que já alcançamos uma qualidade de segunda a sexta-

feira, a chamada Grade Horizontal, que ainda não alcançamos no 

sábado e domingo.  A estratégia sempre foi essa mesmo, trabalhar 

primeiro no horizontal, que é mais difícil de resolver para, depois, 

chegar lá no fim de semana.  A oferta de documentários e filmes, 

esse são conteúdos que tiveram alta aprovação na pesquisa Data 

Folha,  e  queremos  consolidar  essa  oferta  elevada  de 

documentários, de filmes nacionais, mas criando agora um sistema 

de licenciamento eletrônico pelo qual os produtores, detentores de 

direitos de todo o país, de todas as regiões possam cadastrar seus 

filmes,  seus  documentários  para  aumentar  a  diversidade,  a 

diversificação da origem regional.  Por fim, criar as condições para a 

transmissão de uma grade 24 horas.  Não temos essa grade por 

absoluta  falta  de  pessoas.   Como  eu  hoje  explicava  para  a 

Presidente,  lá  na  EBC,  abaixo  dessas  áreas  que  estão  no  Rio 

temos  limitações  de  pessoas.   Não  temos  quatro  EBCs,  temos 

quatro  ASERPs e dificuldade de  ter  mais  gente.   Mas achamos 

importante chegar às 24 horas.

Saindo da Superintendência e indo para a Diretoria de 

Jornalismo.  Ações estruturantes.  Implantação – a Helena está aqui 
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e, eventualmente, pode-me complementar se tiver alguma coisa, eu 

procurei fazer o Power Point mais sintético do que o Plano para ser 

possível apresentá-lo aqui nesse curto tempo.

Implantação  do  projeto  Correspondente  Brasília  nos 

diversos estados da federação.  A diretoria vem se esforçando para 

ter também, além da rede associada, dos parceiros da rede pública, 

ter correspondentes EBC em todo o país ou nos lugares que se 

faça  mais  necessário  por  deficiência  da  rede.   Ampliação  das 

parcerias com as tevês públicas associadas para diversificação da 

agenda jornalística e dos conteúdos jornalísticos - um diferencial do 

nosso telejornalismo é a origem mais Brasil dos nossos conteúdos, 

matérias e contribuições enviadas por  todas as partes do Brasil. 

Ampliação dos acordos internacionais para a troca de conteúdos. 

Temos alguns que já têm dado muito bons resultados e estão em 

curso outros acordos de cooperação nesse sentido,  inclusive um 

que  começamos  a  discutir  agora  com  as  televisões  do  Grupo 

PRISA, um grupo privado, mas muito bem estruturado no mundo e 

com posicionamento editorial muito próximo.  Implantação do site 

do  telejornal  Repórter  Brasil  na  internet,  uma  ação  que  foi 

executada na semana passada.  Essas eram ações estruturantes.

Agora,  vamos  falar  de  ações  para  ampliação  de 

conteúdo mesmo que seriam: as coberturas especiais.  O Haiti foi 

um exemplo maravilhoso de como a TV Brasil  chegou na frente, 

distribuiu conteúdo para as televisões comerciais enquanto elas não 

chegavam.   O importante  era  permitir  uma grande cobertura  da 

tragédia do Haiti.   Fazer mais coberturas especiais,  no Plano há 



10

uma lista que não vou citar, mas estamos na página 10 do Plano. 

Ampliar  a  presença  internacional  com  mais  correspondentes 

internacionais, agora a diretoria está transferindo correspondente da 

África  para  Washington  e  outros  estão  indo  para  a  África  e 

pensando no implantação do primeiro país aqui da América Latina, 

Buenos  Ayres.   E  lançamento  de  dois  novos  programas,  o 

Brasilianas.org, que é um programa jornalístico de Luiz Nassif, no 

qual  temos  muita  expectativa,  e  o  Cara  e  Coroa,  um programa 

sobre  diferenças  da  idade  e  não  só  aquela  valorização  ou  da 

juventude  ou  tratar  a  terceira  e  quarta  idade  como  idades 

pesarosas, ou seja, ambos é um programa que valoriza a vida em 

diferentes fases.  Reformulação dos programas jornalísticos atuais, 

reformulação  técnica,  estética,  como  cenário,  vinhetas,  trilhas, 

identidade  visual,  de  programas  que  já  estão  na  grade,  estão 

consolidados e são importantes, como Observatório da Imprensa, 3 

a 1, Caminhos da Reportagem, Forte Visão.

Diretoria  de  produção,  aqui  temos  nas  ações 

estruturantes  qualificação  dos  programas  próprios,  aumento  da 

qualidade sobre os programas alheios,  quer  dizer,  os feitos fora, 

aumentar  a produção de interprogramas e consolidar  a estrutura 

interna da diretoria que passou por mudanças na sua organização. 

Hoje ela está funcionando com base em três núcleos, três gerências 

executivas, cada qual cuidando de um bloco de programa.  Temos a 

reforma dos programas próprios como uma ação para ampliação e 

qualificação  dos  conteúdos  –  é  a  reforma  de  uma  lista  de 

programas que estão na página 12, 13 e 14 –, esses programas 

estão sendo todos modificados do ponto de vista da sua linguagem, 

da sua estética, da sua organização, mantendo a temática, mas a 
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abordagem às vezes do problema com aporte de recursos humanos 

e técnicos.

Item 2 – produção, co-produção e contratação de novos 

programas – estamos na página 14 do Plano – para o  primeiro 

semestre,  uma lista de estréias previstas.   Nessa lista de novos 

programas  que  estréiam  no  primeiro  semestre  destacar 

Sustentáculos que é o primeiro programa gerado a partir  de um 

pitching,  ou  seja,  uma  aprovação  do  nosso  instrumento  de 

contratação,  a  produção  independente  através  de  concursos,  de 

forma  transparente,  republicana  e  com  bons  resultados  na 

qualidade.  Esse conjunto de programas que está nas páginas 14, 

15 e 16,  são vários programas que estão com estréias previstas 

para o segundo semestre.  Não vamos fazer uma estréia em pacote 

como  no  ano  passado,  mas  uma  escalada  de  estréias  de 

programas.   Pode  passar.   Novos  programas  já  contratados. 

Produção de programas infantis ainda continua na diretoria.

Aqui  temos uma lista  de programas que também têm 

continuidade no primeiro e segundo semestre e são os programas 

de  fomento  que  fazemos  com  o  Ministério  da  Cultura,  o  nosso 

parceiro Ministro Juca Ferreira.  Nessa lista temos: Estou Sabendo, 

Doc TV 5, quinta edição do Doc TV, Anima TV, que é um programa 

de fomento à animação, Fique TV, que é um programa de fomento 

à dramaturgia para a televisão pública financiado pelo Mais Cultura, 

do Ministro Juca, o Longa Doc, uma parceria de recursos casados 

entre nós e a SAV, são longas para a televisão, o Brasília 50 Anos, 

também  parceria  nossa  e  SAV,  o  Curta  Criança  2.   Aí,  são 

programas  que  casamos  recursos,  por  exemplo,  o  Anima  TV, 
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programa co-financiado, já o Fique é inteiramente financiado pelo 

Ministério, os outros a gente casa recursos, o Doc, Doc CPLP, Etno 

Doc.   Anteontem  acertamos  com  o  Secretário  Sílvio  Darin  um 

programa de fomento de 50 interprogramas temáticos.   Estamos 

começando a discutir esse edital.  Pode passar.

Ainda no bloco da área de Produção, antes de encerrar 

a TV Brasil, faltou dizer um item que não entrou aí pela correria – 

pois não teria essa apresentação, a Presidente pediu hoje –, que é: 

por  que  temos  programas  da  TV  Cultura.   A  TV  Cultura  era  a 

grande fornecedora e fornecia cerca de 70% dos conteúdos da rede 

pública até a criação da EBC.  Isso se inverteu e hoje é a TV Brasil  

que oferece cerca de 70% dos programas.  Mas a rede na época 

manifestou interesse em manter programas muito tradicionais que 

já existiam na grade das emissoras dos estados.  Assim é que hoje 

continuamos  licenciando  Roda  Viva,  Viola,  Minha  Viola,  Rá-Tin-

Bum, Vila Sésamo, e vamos incluir para toda a rede, em breve, Auê 

– Autor por Autor, que é um programa de literatura, Lá e Cá e Tudo 

o que é Sólido pode Derreter.

Passamos para a Agência Brasil.  A Agência Brasil é um 

serviço dirigido pela Diretoria de Jornalismo que tem como ações 

estruturantes reformular o site e as fontes para ampliar o acesso e o 

uso desses conteúdos jornalísticos pelas mídias regionais.  Temos 

ações para ampliar a oferta de conteúdo a qualificação da cobertura 

factual,  intensificação  das  grandes  reportagens  especiais,  o 

aumento da oferta de conteúdos em áudio e vídeo com projeto de 

convergência de mídias que pretendemos implantar esse ano, fazer 
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com que a Agência Brasil, que é hoje é muito texto, seja mais uma 

Agência multimídia.

As rádios têm o plano de deflagrar a formação de uma 

rede pública, tal como a rede de televisão, com as outras emissoras 

públicas do país.  A continuidade dos investimentos, a criação de 

uma  nova  identidade  sonora  e  a  organização,  agora,  em  três 

núcleos de produção de conteúdo:  esportes,  rádio-dramaturgia  e 

programas  infanto-juvenis.   A  programação  musical  já  tem  uma 

organização anterior.

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

Presidência da República) – Tereza, só uma informação.  Há os três 

núcleos.  Você disse que a questão musical  já tinha núcleo,  por 

exemplo, jornalismo e cultura, também têm núcleos no rádio?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  O  rádio-jornalismo,  Ministro,  é  produzido  pela 

Diretoria de Jornalismo, a Superintendência de Rádio não produz o 

jornalismo,  ela  só  produz  alguns  conteúdos  locais  de  natureza 

jornalística,  mas  o  jornalismo  nacional  é  um  núcleo  de  rádio-

jornalismo da Diretoria de Jornalismo.

As rádios funcionam basicamente, sobretudo as do Rio, 

com  funcionários  da  ACERP  de  carreira  antiga  das  rádios  que 

funcionavam no Rio, e as de Brasília, aqui, com os funcionários da 
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antiga Radiobrás.  Então, essas rádios tinham música e jornalismo, 

este  produzido  pela  Diretoria  de  Jornalismo.   Então,  as  nossas 

rádios  estavam  muito  musicais.   Assim,  estamos  criando  três 

núcleos, tentando criar, porque isso depende de pessoas que temos 

dificuldades de contratar ou de providenciar, são três núcleos para 

diversificar  a programação,  porque hoje  ela é musical,  feita  pelo 

quadro  já  existente,  e  jornalística  produzida  pela  Diretoria  de 

Jornalismo.  Então, isso aqui é a abertura de três novos grandes 

rails de programação para essas rádios.  Elas não têm esportes, há 

três  profissionais  de  esportes  em  oito  rádios,  para  os  senhores 

terem uma idéia, não têm rádio-dramaturgia, que é um gênero que 

ainda pode dar muito e faz muito sucesso, sobretudo no interior, 

como lá no Amazonas onde temos duas emissoras.  E os infanto-

juvenis  que  não  temos  essa  produção  de  conteúdo  em  nossas 

rádios.  Então, esses núcleos são para agregar novas vertentes de 

programação, sendo que o de esportes subordinado ao que vou 

dizer logo adiante.  Vamos em frente.

A  Superintendência  aprovou  e  está  em  curso  a 

contratação  e  co-produção  de  dezessete  novos  programas,  a 

reforma  de  três,  a  intensificação  das  coberturas  especiais  -  as 

rádios  acabam de fazer  uma grande cobertura  no  Fórum Social 

Mundial  -,  as  campanhas institucionais  educativas que as rádios 

fazem muito, e com o apoio da Diretoria de Tecnologia, pois isso 

exige  investimento  de  TI,  o  fortalecimento  da  Rádio  Agência 

Nacional, que é um serviço da EBC que disponibiliza via internet um 

grande volume de conteúdos em áudios, jornalísticos ou culturais, 

que rádios públicas ou comunitárias ou de qualquer outra natureza 

podem usar gratuitamente em todo o país.  Mas a Rádio Agência 
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está precisando de mais qualidade técnica para fazer o  download, 

que,  às  vezes,  é  lento,  essas  coisas  que  vocês  sabem  que 

acontecem.

Em Salvador tivemos a oportunidade de falar do Canal 

Internacional que está sendo implantado, está em curso.  Estamos 

nesse  momento  fazendo  acordos  lá  fora  para  a  distribuição  da 

programação, fazendo ajustes na programação da TV Brasil a fusos 

horários, e criando uns poucos conteúdos específicos. Pode passar, 

Miriam.

É muito difícil fazer grade para o Canal Internacional por 

causa  dos  diferentes  fusos  e,  como  eu  disse  naquela  vez  em 

Salvador, uma demanda muito grande da diáspora brasileira para 

que  tenha  TV  pública  gratuita  ou  mais  acessível  nos  Estados 

Unidos,  Japão,  em outros países,  em Espanha e Portugal,  onde 

temos grande quantidade de emigrados.  Acho que a África ainda 

estréia nesse primeiro semestre, estamos trabalhando para isso.

Participação  da  sociedade.   Precisamos  fortalecer  a 

Ouvidoria,  sobretudo com recursos técnicos,  o funcionamento do 

0800 e melhorar  a forma de atendimento,  dar mais instrumentos 

administrativos ou, melhor dizendo, instrumento operacionais, e a 

implantação do Programa do Ouvidor na TV.  Eu tive uma conversa 

com os ouvidores esses dias e vamos fazer  o pregão eletrônico 

para uma produtora, porque dentro da TV Brasil está muito difícil 

fazer  esse  programa,  então,  vamos  fazê-lo  assim,  claro  com  a 

inteira independência editorial do ouvidor, porque já temos no ar o 
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Programa  do  Rádio,  do  Ouvidor-Adjunto  de  Rádio  e  o  Ouvidor-

Adjunto de Agência, que faz uma coluna semanal.

Por fim, políticas de esportes.   Com muitas propostas 

sobre esportes aparecendo aqui e ali,  um querendo apresentar a 

cobertura da Banda C, do futebol, como se diz, Série C, etc.  Toda 

hora tinha uma proposta de conteúdo de esportes e numa dessas 

reuniões, até foi a diretora de Jornalismo propôs que sentássemos 

para discutir uma proposta e fizemos isso.  Qual é a nossa política 

de esportes, afinal?  São só esportes olímpicos, esportes de alto 

desempenho,  também entram?  Vamos comprar  direitos  ou  não 

temos dinheiro para comprar?  Vamos fazer uma ação para que o 

Congresso tenha uma lei,  crie ou aprove alguma lei,  como a da 

Argentina que dá algum espaço para a TV pública.  A TV pública da 

Espanha detém a maioria dos direitos até hoje da transmissão de 

todos os esportes.

Em  suma,  criamos  um  grupo  de  trabalho  com  dois 

gerentes  que  estão  encarregados de  propor  um documento  que 

traremos ao Conselho.   Claro que o Conselho deve ter  as suas 

opiniões, mas essa será uma proposta, porque sem ter uma política 

definida há muita divergência.  Há gente que acha que a TV pública 

não tem de tratar de esportes, de jeito nenhum, outros acham que é 

só  esporte  olímpico,  esporte  amador,  esporte  da  periferia,  etc., 

outros acham que é uma forma de conquistar a audiência e que 

devemos, sim, disputar nacos dessa programação que traz tanta 

audiência à TV comercial.  Enfim, em breve queremos apresentar 

ao Conselho essa proposta de trabalho.
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Essa  é  a  síntese  do  que  está  aqui.   Estamos  aqui, 

naturalmente, para ouvir o Conselho, suas críticas, considerações, 

sugestões, pedidos de modificações, etc.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Muito obrigada, Tereza.

Vamos  abrir  agora  para  os  comentários,  sugestões  e 

deliberações aqui do Conselho.

Peço que vocês se inscrevam e vou anotando.  Temos 

dois inscritos.  Por favor, Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Quero dizer que li com atenção o trabalho e gostaria de parabenizar 

a realização deste, pois achei excelente, até mesmo me surpreendi 

com  a  qualidade  dele.   É  o  melhor  trabalho  que  eu,  recém 

conselheiro relativamente novo, já vi aqui.

Li  com atenção,  até  porque  o  nosso  novo  Secretário 

Executivo Diogo me mandou por Sedex, o que achei muito bom, 

porque tive a oportunidade de ler com mais calma do que ler no 

computador e, no caso desse, uma iniciativa interessante.
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Fiz  algumas  observações  interessantes,  não  vou  me 

estender  muito,  mas  achei  importante  fazê-las.   Primeiro,  eu 

gostaria  de parabenizar  o  fato  de que passemos a transmitir  24 

horas por dia, pois, realmente isso hoje é uma tendência mundial, 

pelas  pessoas  que  ouvem  nos  horários  que  mudaram  muito, 

executivos  às  vezes  acordam de  madrugada  e  tem de  ter  lá  a 

televisão ligada para preparar a sua viagem, etc. e tal.

Ainda nas metas gerais de programação quero destacar 

que o apoio técnico e financeiro aos programas produzidos pelas 

emissoras associadas é algo fundamental.  A nossa televisão, lá em 

Santa Catarina, é bastante deficiente, está praticamente reduzida 

só a Florianópolis, mas Paraná já tem mais recursos.  Então, que os 

estados procurem receber cada vez mais apoio nosso aqui.

Na área de jornalismo especificamente, até por eu ser 

membro da Câmara de Jornalismo, insisto que devemos ampliar as 

parcerias  com  televisões  educativas  e,  principalmente, 

universitárias.  Há uma tendência muito grande nas universidades, 

nos cursos de jornalismo de querer produzir programas e mesmo 

ter emissoras culturais como a legislação permite.  Na cidade de 

Lages, por exemplo, a prefeitura tem uma televisão, a TV Pinhão, a 

Câmara de Vereadores tem uma televisão, a Assembléia Legislativa 

o sinal pega muito bem, a TV nossa de Florianópolis, não, mas as 

faculdades, duas que temos lá, têm muito interesse em fazer isso, 

mereceriam estímulos, mesmo que morais, nossos.

Quero parabenizar a TV Brasil no caso do Haiti.  Acho 

que  nunca  é  demais  dizer  que,  realmente,  aí  mostramos  um 
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trabalho  jornalístico  de  primeira.   Acompanhei  desde  o  primeiro 

minuto  por  várias  televisões  a  cobertura  no  Haiti  e  a  nossa, 

realmente, saiu na frente, foi meritória nisso aí.

Quanto às coberturas programadas quero destacar que, 

claro, é importantíssima a Copa do Mundo, etc. e tal, mas também 

as Festas Juninas, vejo citadas aqui apenas as festas do Nordeste, 

quando temos festas pelo Brasil todo.  Vou citar a Festa da Uva, do 

nosso colega, que há pouco estávamos falando que o Presidente 

iria  lá,  no  Rio  Grande  do  Sul,  a  Festa  do  Pinhão,  em  Santa 

Catarina, que reúne 300 mil pessoas, a Oktoberfest, em Blumenau, 

que reúne também mais de 300 mil pessoas, etc. e tal.  Enfim, a 

cobertura  dessas  grandes e  enormes festas que são não só as 

Festas  Juninas  do  Nordeste,  que  são  muito  boas,  mas  mais 

regionais para o Nordeste, e o Sul se liga mais às festas do Sul, é 

óbvio.

Na  reformulação  de  programas  acho  imprescindível 

reformular  o  Observatório  de  Imprensa,  embora  eu  considere  o 

Alberto Dines um dos maiores jornalistas brasileiros, acho que está 

um pouco démodé o cenário, o estúdio.  Então, concordo com essa 

reformulação inteiramente.

Digo a mesma coisa do programa do Sérgio Brito.  Eu 

estava no Rio, na Cinelândia, sentado no Amarelinho, tomando um 

chopp, e vi o Sérgio Brito passando ali com a câmera e filmando.  É 

impressionante a empatia que ele tem com o público.  Então, essa 

idéia de fazer o programa dentro dos teatros e com a participação 

da platéia, eu acho excelente, não ficar só naquele comentário mais 
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crítico,  digamos  de  uma  crítica  teatral  bastante  profunda  e 

necessária, mas não ficar só naquilo.  Então, parabéns!  Parabéns 

também  ao  Roberto  D’Ávila,  um  dos  maiores  entrevistadores 

brasileiros.

O Som Rural.  O programa do Rolando Boldrin, aquele 

Senhor Brasil, tem muita audiência no interior.  Então, insisto para 

que nós também venhamos investir nisso.  Até lendo a proposta da 

Ouvidoria, nada a ver com isso aqui, mas criticando a mudança do 

horário do Samba na Gamboa, ele coincide nas terças-feiras com o 

programa do Rolando Boldrin, e isso é um problema.

Finalmente,  novos  programas.   Quero  enfatizar  a 

importância,  e  parabenizar,  está  citado,  mas  acho  que  está  um 

pouco  fraco.   Programas  de  preservação  ambiental,  depois  da 

Conferência  de  Copenhagen,  depois  da  tragédia  do  Haiti  e  da 

comédia de Copenhagen, eu acho que a questão ambiental tem de 

ser, em vez de abandonada, reforçada.  Temos de insistir nisso, o 

Brasil saiu na frente na questão ambiental.  O Presidente Lula foi 

um dos homens que mais se destacou lá, junto com Sarkozy, até, 

sabemos  todos,  deixando  um  pouco  Obama  para  trás  naquela 

questão.   Vamos  insistir  em  programas  ambientais,  que  são 

programas  gostosos,  fáceis  de  ouvir.   Aquele  programa  Globo 

Ecologia aos domingos de manhã tem uma audiência enorme, é um 

programa relativamente fácil de fazer.  O Brasil é grande e está aí 

para isso.

Desculpem-me  estar  me  estendendo,  mas  quero 

enfatizar a importância dessa TV PIÁ.  Acho que a criançada, mais 
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do que ver desenhos, desenhos e mais desenhos, quer participar 

também de alguma maneira, brincar de fazer televisão.  Então, essa 

idéia da TV PIÁ, aliás, PIÁ é uma palavra sulista muita usada por 

nós  lá,  é  maravilhosa.   Acho  fantástico.   Mais  uma  coisa  que 

ressalto aqui de tudo que li.

Quero  insistir  que  marquemos,  culturais  que  somos, 

sobre programas históricos, pois falta história do Brasil em todas as 

televisões  brasileiras,  a  Revolução  Farroupilha,  a  Guerra  do 

Contestado,  a  questão  do  limite  do  Paraná,  a  Revolução 

Constitucionalista  de  São  Paulo  –  são  centenas  –,  esses 

movimentos messiânicos, a balaiada, sabinada, cabanagem, tudo 

isso é relativamente fácil de se fazer, Anita Garibaldi, as grandes 

mulheres que participaram da história do Brasil.

Parabenizo, pois fui surpreendido com esse documento. 

Tomara que dê certo.  Do meu grande amigo e com quem trabalhei, 

Flávio Tavares, achei esse título genial, O Dia que Durou 21 anos, 

na verdade, foi uma noite que durou 21 anos.

Quanto ao esporte quero enfatizar que estamos criando 

lá em Santa Catarina academias de esporte ao ar livre.  Nem todas 

as  pessoas  pobres  podem  freqüentar  uma  academia,  então,  no 

interior  do  estado  são  criadas  academias  nas  praças  com 

orientação de um professor ou estudante de Educação Física.  Isso 

mereceria  uma  cobertura  jornalística,  até  para  que  os  outros 

municípios venham a se envolver nisso.
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Sobre animais em extinção também noto aqui que se 

fala muito na co-produção com a Giuliane Filmes que vai fazer mais 

sobre extinção de animais de países exteriores.  Eu quero citar que 

devemos também insistir na extinção dos animais nacionais.  Agora 

mesmo vimos aqui  no parque essa questão da Loba-Guará que 

está  perdida  aí  num  parque  e  como  isso  atrai  a  atenção  da 

população.   Os  animais  em extinção  com as  novas  tecnologias 

agrícolas,  são  centenas,  milhares,  diariamente  estão  morrendo. 

Vamos insistir, não é difícil também.

Programa  de  literatura.   Eu  tenho  publicado  alguns 

livros.  Eu proporia que a televisão tenha mais o aspecto de fazer 

resenhas de livros, citar os lançamentos, não tanto crítica literária, 

aquelas entrevistas longuíssimas com escritores, mas citar mais.  A 

produção editorial brasileira é imensa hoje em dia, são centenas de 

livros publicados todos os meses e, muitas vezes, não estão citados 

na televisão, apenas na Folha de São Paulo se lê aquela coluna 

Lançamentos.   É  isso  que  eu  queria  dizer,  citar  mais  os 

lançamentos.

Biografia  musical.   Algo  que  acho  fantástico, 

extraordinário.  Vila Lobos foi um sucesso e aqui está a idéia de se 

fazer Noel Rosa, e teríamos muitos outros compositores, não só os 

que estão fazendo centenário da morte.

Quero parabenizar o Ministério da Cultura, na presença 

do Ministro Juca ferreira, que realmente tem sido um parceiro, como 

está dito aqui,  da TV,  e é importantíssima essa parceria, porque 

essas duas coisas, o Ministério da Cultura e TV Brasil,  acho que 
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têm de trabalhar juntos, e a Empresa Brasileira de Comunicações. 

O  Ministério  da  Cultura  desempenhou  nos  dois  mandatos  do 

Presidente Lula, aperfeiçoou aquilo que já vinha da Lei Sarney e, 

posteriormente, da Lei Rouanet, aperfeiçoou, melhorou.  Estamos 

fazendo as conferências de cultura e, agora, no dia 11 de março 

terá  uma aqui  em Brasília,  já  fizemos  a  estadual,  municipal.   É 

fundamental  o  interesse  que  desperta  pessoas  que  nunca 

apareciam lá na Secretaria de Cultura do meu município, e vão lá 

para participarem, já elegemos os delegados.  Então, isso é uma 

questão realmente fundamental.

Não quero me estender mais, já estou falando demais 

aqui, mas li com atenção isso aqui e me senti na obrigação, como 

membro da Câmara de Jornalismo e de Rádio, falar isso aqui.

Eu  queria  dar  uma  idéia  sobre  a  Agência  Brasil  na 

internet,  que ela procurasse mais essa ABRAJORI  – Associação 

dos Jornais do Interior – para dirigirem mais matérias via internet 

para elas, porque no interior hoje o jornal que recebe uma matéria 

por  internet,  imediatamente,  principalmente  se  tiver  ilustração,  é 

publicada.

Estou terminando.  Parabéns também pelas ampliações 

e renovações da oferta de conteúdos, que estão ótimos, aqui todos 

eles, para a rádio.  Eu gostei.  Esse Amigo da Madrugada é um 

sucesso, porque na madrugada há pessoas trabalhando, porteiros, 

motoristas,  gente  que  fica  a  noite  inteira  acordada.   Eu  quero 

lembrar que O Gaúcho na madrugada é um dos programas mais 

ouvidos da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, que é o esteio da RBS, 
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mais até do que a Zero Hora e a televisão, feito Jaime Kopstein. 

Esse programa, Amigo da madrugada, teria certamente, desde que 

a  rádio  alcançasse  todo  o  país,  imediatamente  uma  grande 

divulgação.

Quanto  àquilo  que  o  Ministro  Celso  Amorim,  nosso 

também grande amigo, diz sobre a diáspora brasileira no interior é 

importante.  Apenas nos países de língua portuguesa e África, vejo 

que não está citado aqui Portugal.  Acho que Portugal, até por ser 

de língua portuguesa, mereceria estar citado aqui.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Onde, Conselheiro?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Aqui no cronograma, quando se fala nas ações de programação do 

Brasil no mundo, página 29.  África, os países de língua portuguesa 

na África,  sim,  estão citados,  mas o país Portugal...   “Estão em 

curso negociações com operadoras dos Estados Unidos, Japão, de 

diferentes países da América Latina”.  Entrar em contato também 

com Portugal, nosso avozinho, segundo alguns.  Não sei bem se 

um bom avô, mas, enfim.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – São as negociações, Conselheiro, claro que vamos 

chegar à Europa.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Eu 

terminei de dar a minha opinião sobre o Plano de Trabalho 2010 e 

gostaria de encerrá-lo como comecei, dando os parabéns.  Achei 

excelente, muito bom.  Tomara que durante todo este ano – isso 

aqui teremos de trabalhar o ano inteiro em cima disso – dê certo. 

Eu sempre procuro a solucionática e não a problemática.  Então, 

parabéns e vamos em frente com isso aí.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigado, Conselheiro.

Próxima inscrita, Lúcia.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO  BRAGA –  Serei 

superbreve.

Eu  também  queria  parabenizar  o  Plano  de  Trabalho 

ficou excelente.  Foi muito importante termos recebido por Sedex 

com antecedência, inclusive, tendo tido esse fim de semana para 

ler,  porque  durante  a  semana  fica  complicado.   Então,  como  o 

conselheiro, li  com detalhes e fiz pequenas anotações em quase 

todas as páginas, mas acho que não vale a gente se repetir.
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Os principais comentários que eu gostaria de fazer já 

foram feitos pelo conselheiro.  Então, achei muito bom mesmo.  Eu 

só  queria  fazer  um  foco,  já  que  sou  do  núcleo  infantil,  bem 

rapidamente.  Vi que vocês estão contratando e está em processo 

de negociação e  discussão novos  programas infantis,  e  a  gente 

tinha disponibilizado a dar uma olhada, o Conselheiro Murilo e eu já 

tínhamos falado isso, então, nos colocamos à disposição.  É mais 

interessante  ver  nessa  etapa.   Vi  também que  vocês  vão  fazer 

qualificação  de  produção  regional  e  a  gente  ficou  um  pouco 

preocupado com aquele programa do Pará,  Cata Lendas, com a 

amostra que tivemos.  Então, eu gostaria de acompanhar.

Mas, o principal, é realmente parabenizar a equipe, está 

muito bom o relatório.  Tomara que a gente consiga cumprir o nosso 

Plano de Trabalho 2010.

Obrigada.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) –

Obrigada, Lúcia.

Acho que é importante colocar que a partir do relato do 

Conselheiro  Murilo  que  vai  apresentar  uma  metodologia  de 

condução dos trabalhos das Câmaras Temáticas, podemos interagir 

com a programação.  Acho que isso é fundamental pelo que a Lúcia 

está  colocando,  porque  mais  de  perto  podemos  trabalhar  juntos 

com a diretoria em relação à programação da empresa.
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Próxima inscrita.  Ana.

CONSELHEIRA ANA  LUIZA FLECK  SAIBRO –  Boa 

tarde a todos.

Eu  gostaria  de  parabenizar  também  o  relatório  da 

diretoria.  Vou falar bem rapidamente para dar duas informações.

Em relação, Tereza, à questão do esporte, o Senador 

Casagrande  já  apresentou  projeto,  vetou  o  artigo  da  medida 

provisória  que  não  foi  aprovado  naquela  ocasião,  já  está  em 

tramitação.   E  outro  projeto  também  de  autoria  do  Senador 

Casagrande que inclui o presidente ou a presidente da EBC entre 

os cargos sujeitos a sabatina do Senado Federal.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Como é, Conselheira?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Você 

se escapou dessa, mas o próximo presidente será sabatinado pelo 

Senado.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Em que ponto está o projeto?
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CONSELHEIRA ANA  LUIZA FLECK SAIBRO –  Isso 

não posso dizer em público, depois te conto.

Mas vou me comprometer agora e ficar atenta a tudo 

que for diretamente ligada à EBC, eu informo ao Diogo e ele passa 

para os conselheiros.  Acho isso importante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos às próximas inscrições.  Mais alguém 

quer se manifestar?  Ministro.

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

Presidência  da  República)  –  Eu  também  me  somo  aos  demais 

conselheiros  que  registraram  parabéns  ao  Plano  de  Trabalho 

apresentado.

Eu  queria  dizer  que  sinto  no  Plano  de  Trabalho  um 

amadurecimento.  Acho que é isso que passa, quer dizer, há mais 

reflexão, há mais experiência, há mais crítica da experiência, uma 

percepção maior em que a gente, mal ou bem, já anda com uma 

certa  desenvoltura  onde  ainda  temos  dificuldade.   Isso  é 

fundamental para planejar, você sentir que alguma coisa lhe permitir 

que “aqui estou bem, aqui não estou tão bem”, e tal.



29

Então,  acho que o Plano de Trabalho dá aqui  para o 

Conselho,  mas  acredito  que  na  sua  elaboração  deva  ter  dado 

também à Diretoria  Executiva,  uma série  de elementos para ver 

como vai planejar o seu trabalho, como vai focar, etc.

Eu diria o seguinte: acho que esse ano seria o ano da 

programação, no caso da TV Brasil.  Nos outros anos tivemos anos 

de  consolidação  institucional,  de  disputa  política,  porque  havia 

muitas críticas na sua maioria infundadas, mas críticas ao projeto, 

etc.   Acho  que  isso  de  certa  forma  foi  sendo  desbastado.   Se 

pegarmos,  estamos  no  terceiro  orçamento  aprovado  pelo 

Congresso  e  já  temos  uma  certa  consolidação  de  um  patamar 

mínimo  do  que  significa  esse  orçamento.   Por  outro  lado,  já 

conseguimos introduzir fontes de receita novas garantidas, estamos 

em vias de garantir, o que nos dá uma tranqüilidade.  Avançamos 

na questão institucional, organizacional interna.  Acho que há um 

outro  avanço  que  vamos  sentir  esse  ano,  eu  falo  aqui  com  o 

Presidente  do  Conselho  de  Administração,  que  são  os 

investimentos em equipamentos em tecnologia, em tecnologia da 

informação,  que  acho que vão permitir...  vamos ver  visualmente 

como a  TV  vai  dar  um salto.   Não tinha  como investir  tudo  no 

primeiro ano porque não tinha dinheiro, isso é um processo mesmo.

Então,  acho que a coluna vertebral  dos investimentos 

em ciência e tecnologia, em tecnologia da informação, foram feitos. 

Entende?  Ainda terá de continuar investindo muito evidentemente, 

mas já  temos um patamar  para  mudar  um pouco de  qualidade. 

Temos  um acúmulo  razoável.   Embora  tenhamos  avançado  em 

programação nos  últimos anos,  acho  que esse  ano é  o  ano  da 
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programação e isso é crucial.  No fundo, seremos julgados, teremos 

força política, não teremos força política, por aquilo que botarmos 

no  ar  pela  nossa  programação.   É  isso  que  nos  define  no 

fundamental.  Em televisão não existe para as outras coisas, existe 

para botar programa no ar.  O rádio é a mesma coisa.

Acho que criamos um mínimo de condições, mas ainda 

temos de ter muito, esse é o ano é o ano da programação.  O que 

está aqui nos fornece um veio bom para trabalhar, um roteiro muito 

bom  para  trabalhar,  mas  temos,  cada  programa,  cada 

interprogramação,  é  por  isso  que  seremos  julgados  ao  final. 

Entende?  Acho que temos de ter consciência aqui, 2010 é o ano de 

dar um salto na qualidade da nossa programação.  Acho que isso é 

fundamental.

Eu queria chamar a atenção para uma coisa.  Às vezes 

a gente fala nas coisas mais gerais e perdemos de vista às vezes 

as coisas fragmentadas, parciais, têm um peso muito grande.  Há 

uma série de programas, por exemplo, na TV Brasil, que acho que 

são programas que com um pouco mais de investimento seriam 

programas muito bons, mas com o investimento que têm, eles não 

aparecem.  Cito o exemplo daquele programa de música e cultura 

nordestina,  Zona Rural.   O programa é todo mambembe.   Você 

olha, tudo bem, umas pessoas tocando na praça, com um tapete 

rosa,  verde,  ali  no  fundo.   Mas  aquele  programa  ali,  se  botar 

dinheiro, se fizer numa praça de cidade do interior, se trouxer gente 

para ver, se fizer uma coisa legal, ele pode ser um programa muito 

bom.  Então, é a gente saber que tem coisas que precisam de mais 

investimentos, às vezes, não é inventar programa longo.
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Além de grade de programação, tem uma sintonia fina 

de produção que precisa ser feita.  Quer dizer, estamos atentos a 

cada momento, não são grandes idéias, às vezes é trabalho miúdo 

e alocação de recursos para você poder fazer certas coisas.

Há  uma  coisa  que  provavelmente  não  vi  aqui  na 

apresentação, mas sei pela Tereza que isso faz parte do Plano de 

Trabalho, eu acho fundamental colocar uma diretoria de Nordeste. 

Estou falando isso aqui num lugar que se trata de conteúdo, porque 

acho fundamental, da mesma forma ter uma diretoria no Sul, uma 

diretoria aqui no Centro, Sudeste está mais ou menos coberto, mas 

o  Nordeste  para  a  gente  garimpar  coisas  interessantes,  sair  na 

frente, estabelecer relações, etc.

Por último, há uma coisa que foi apontada aqui, mas foi 

apontado  en  passant,  acho  que  deve  ter  um peso  grande,  e  o 

Conselheiro  Paulo  mencionou  isso.   Acho  que  a  gente  precisa 

vender  melhor o que a gente já  faz.   No caso, por exemplo,  da 

Agência e do Rádio, sinceramente, acho que podíamos estar muito 

a  frente  do  que  já  estamos.   Tudo  bem,  isso  não  é  conteúdo, 

tecnicamente pode não ter haver, mas, por exemplo, vejo porque 

converso com muito diretor de jornal de rádio no interior, jornal de 

interior,  jornal  de  capital  do  Norte,  Nordeste,  Sudeste,  etc.,  e 

nenhum deles está satisfeito com as agências tradicionais do Brasil, 

até porque as agências fazem muito isso, dão o feijão com arroz 

para eles, tudo o que tem de especial só dão no dia seguinte.  E 

eles pagam, não pagam muito, mas pagam.
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Acho que já tem um espaço para a Agência Brasil que já 

produz um material que não fica a dever às agências comerciais, 

digamos assim, para ela penetrar, mas para isso ela precisa fazer a 

caravana  holiday dela,  ela  precisa  sair,  ir  aos  jornais,  bater  lá, 

oferecer o produto, mostrar, “olha, é de graça”, está aqui.  Quando o 

cara vê aquilo, concordo inteiramente contigo, vão passar a usar o 

material,  o  problema é que eles nem sabem que podem usar  o 

material.   Eles acham que a Agência Brasil,  ao final  das contas, 

produz  para  a  Agência  Globo,  Agência  Folha,  Agência  Estado, 

botarem no ar, eles não sabem que podem pegar direto.  A mesma 

coisa vale para a Rádio Agência.

Acho  que  temos  de  ter  um  investimento  em  Rádio 

Agência forte.  Rádio, eu acho que é a área que avançamos menos 

até hoje na EBC e temos de avançar muito mais, mas o que já tem, 

já era suficiente para se ter uma gôndola de supermercado onde os 

caras fossem lá pegar os programas, não passar de graça, terão 

horas de programação, programas de nível.  Eu não entendo por 

que não estamos enchendo o “saco” de cinco mil e tantas rádios 

que existem no Brasil, dizendo: Temos isso aqui para vocês.  Vocês 

não  querem?  Isso  aqui  é  de  graça.   Entende?   Acho  que  um 

esforço grande nisso é muito importante.

Eu queria ressaltar o seguinte: o principal é a gente dar 

um salto em programação.  A apresentação do Plano de Trabalho 

nos dá ferramentas de trabalho importantes, acho que deixa claro 

áreas que temos problemas, o esporte é uma delas, acho que outra 

que continua sendo é juventude.   O problema da juventude não 

conseguimos ainda ver como enfrentamos bem.  Entende?  Talvez 
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tenhamos de  nos  concentrar  um pouco mais  também nisso  que 

estamos  com  dificuldade,  da  mesma  forma  que  se  montou  um 

grupo de trabalho para esporte, talvez tenha de se montar um grupo 

para a juventude.  Eu confesso, eu tenho dificuldade, o que é que 

vai  fazer  para  a  juventude,  uma  juventude  que  está  saindo  da 

televisão, está indo cada vez mais para a internet.  Mas com essas 

duas ferramentas,  como combinamos,  etc.,  mas juventude é  um 

lugar que temos de avançar mais.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ministro.

Conselheiro José.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Eu queria apenas fazer uma colocação.  Eu também li 

esse  Plano  todo,  apesar  de  não  entender  nada sobre  televisão. 

Achei muito bom, muito completo.  Tenho uma preocupação.  Um 

Plano  com  essa  abrangência  que  foi  colocado,  eu  vi  que  o 

orçamento  da  EBC  é  de  453  milhões,  eu  pergunto  para  a 

Presidente:  dá,  com  esse  orçamento  pequeno,  fazer  todo  esse 

negócio que está querendo?
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Perguntas, Presidente, daremos respostas a cada vez 

que o conselheiro abordar ou depois em bloco?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É melhor em bloco.  Se bem que a dele é bem 

pontual.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – O Secretário Executivo pode falar disso, ou agora, ou 

quando a Presidente decidir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos mais inscritos?  Vamos ter uma idéia de 

quantas pessoas mais querem se pronunciar.  Temos três inscritos. 

Ninguém mais?  Depois abrimos de novo.

Acho  que  podemos  dar  logo  a  resposta  em  relação 

somente a essa questão e, depois, andamos.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – O orçamento dá conta desse Plano, o Conselheiro vai 

fazer  alguns  aspectos,  e  de  outras  ações  que  nem  aqui  estão, 

porque  aqui  só  tem programação,  mas  temos  investimentos  em 

outras coisas que não são objeto do Conselho.
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O  SR.  RICARDO  COLLAR (Secretário  Executivo)  – 

Conselheiro,  dá  para  dizer,  como  disse  o  Ministro,  estamos 

entrando no terceiro ano do investimento na casa de 100 milhões 

de reais.   O ano retrasado, 2008, 122; esse ano, 195, e,  agora, 

temos essa previsão de mais de 100 para investimento.

Evidentemente que nos primeiros anos investimos muito 

em  equipamentos  para  requalificar  essa  área  na  empresa  que 

estava  muito  defasada.   Agora,  o  esforço  desse  ano,  numa 

perspectiva como o Ministro está falando, de investir em conteúdo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Em ações finalísticas, em geral.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Em 

ações  finalísticas,  de  modo  geral,  significa  dizer  que  queremos 

produzir conteúdo, classificá-lo como investimento, mas, desde que 

mantenhamos no âmbito da EBC os direitos patrimoniais.

Então, temos recursos na área do custeio, recurso para 

investir na área de conteúdo, mas isso é compra de direitos, então, 

a rigor não podemos comercializar novamente.  O nosso esforço é 

investir  na  produção,  deter  os  direitos  patrimoniais  e,  depois, 

comercializá-los, isso para o exterior, para dentro do país mesmo, 

de modo a investir na produção independente, na produção local, e 
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com isso produzir conteúdo em DVD, comercializar a EBC marcas e 

isso potencializar as receitas próprias da própria EBC.

Evidente que não é o orçamento ideal, mas é um passo 

muito  significativo  na  perspectiva  de  consolidar  uma  empresa 

pública como EBC, em que progressivamente vamos trabalhar cada 

vez  mais  com recursos  próprios  gerados  pela  EBC e  cada  vez 

menos recursos ainda repassados do orçamento geral  da União. 

Então, significa investir muito em conteúdo, qualificar em obras e 

equipamentos, ter um local adequado para a empresa funcionar.  E 

uma perspectiva principalmente de nacionalização, cada vez menos 

sermos  vistos  apenas  no  eixo  Rio-São  Paulo-Brasília,  mas 

conseguirmos  levar  esse  conteúdo  para  o  interior  do  Brasil  em 

ações fortes no Norte, Nordeste, Sul do Brasil, ou no Centro-Oeste. 

Isso  é  possível  fazer  investindo  muito  em  conteúdo  regional 

também.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS –  Esses  33  milhões  que  a  EBC gera  esse  ano  com 

recursos  próprios,  isso  tem possibilidade,  no  futuro,  de  ser  bem 

ampliado?

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Ser 

multiplicado, sim, seja através da contribuição da radiodifusão, seja 

através de contratos de receita com o próprio Governo Federal.
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CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Isso é um objetivo que vocês têm de perseguir com 

muita  firmeza,  porque vai  fazer  com que o orçamento  possa  se 

expandir para poder arcar com despesas de equipamento moderno, 

essa coisa toda.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Os 

40 milhões que gastamos no final do ano passado têm como origem 

recursos arrecadados pela própria EBC, o que significa uma boa 

condição para esse ano começar gastando recursos gerados pela 

própria EBC, com fonte própria.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Lourival.

CONSELHEIRO  LOURIVAL  ANTONIO  MACEDO – 

Pois bem, quero parabenizar a presidência, Diretoria da EBC, por 

essa iniciativa de divulgar a programação de 2010.  Estou feliz em 

saber que há agora uma preocupação voltada para o rádio, para as 

emissoras de rádio e, também, para a Agência de Notícias.

Em  relação  ao  rádio,  a  programação  das  emissoras 

difere  um  pouco.   A  emissora  AM,  por  exemplo,  tem  uma 

programação  jornalística  e,  também,  de  entrevistas  e  menos  de 

música.  A FM é que tem mais música.
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Em  relação  ao  esporte,  até  hoje  as  pessoas  ligam, 

quando  a  gente  encontra  com pessoas  de  outras  emissoras  de 

rádio no interior, perguntam por que não voltamos o esporte, por 

que  não  voltamos  até  hoje,  e  a  cobertura  de  esporte  era  boa. 

Então, a demanda, e o que sempre perguntam, é que querem que a 

gente  volte  a  cobrir  esporte,  não  só  esporte  amador,  esporte 

olímpico, mas futebol, o esporte em geral.

Em relação a isso que o Ministro Franklin falou, que a 

juventude está  menos em TV e mais  em internet,  nós podemos 

também melhorar a página e divulgação para as pessoas ouvirem 

rádio pela internet.  Hoje, às vezes, os jovens estão na internet, mas 

eles  estão  ouvindo  música,  ou  música  que  baixam  da  internet 

mesmo, ou ficam ouvindo rádio.   Vejo,  por exemplo,  as pessoas 

ficam  ouvindo  rádio  enquanto  estão  navegando  na  internet. 

Podemos melhorar a nossa página para divulgar as emissoras EBC 

para as pessoas ouvirem pela internet.

Em  relação  a  essa  verba  que  o  Conselheiro  José 

Antonio  Martins  falou,  se esse  dinheiro  todo dá  para  fazer  essa 

programação, em relação à rádio e a essa preocupação do Ministro 

Martins também, que ainda estamos muito tímidos no avanço nas 

emissoras de rádio, é em relação ao reequipamento das emissoras 

EBC.  A programação tem curto alcance por causa de deficiência de 

transmissores, então, precisamos investir nessa área também.

Obrigado.
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – O meu comentário é rápido.  Eu 

também  queria  me  associar  a  uma  constatação  de  que  há  um 

crescimento visível.

Acho que há um aspecto que poderia ser uma dessas 

linhas paralelas  de  fortalecimento da programação da  TV Brasil, 

que é na dimensão do visual.  Eu, às vezes, sinto uma coisa meio 

mortiça, um cuidado menor com o cenário.  Acho que pode haver 

um  investimento  em  televisão,  em  última  instância,  visual.   De 

alguma  maneira,  acho  que  tem  muito  a  avançar,  às  vezes,  o 

programa é bom, o que está sendo debatido é bom, mas é preciso 

ter  uma  visualidade  que  passe  contemporaneidade. 

Freqüentemente percebo essa dimensão, que poderia ter uma linha 

específica.

Nesse  campo,  hoje  é  possível  melhorar  esse  padrão 

com  custo  barato,  bastante  barato.   Podemos  nos  associar  às 

universidades, não sei,  não vou sugerir  nenhuma linha, pode ser 

que  não  seja  mais.   Mas  tenho  a  impressão  que  um  cuidado 

específico com isso podia dar uma agregada de valor boa a esse 

processo,  sem  descuidar  dessa  renovação  de  programação, 

entrada de novos programas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ministro Sérgio.
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CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Boa tarde a todos.

Quero inicialmente fazer coro com todos os conselheiros 

que falaram antes sobre o grande avanço que está sendo feito de, 

no começo do ano, temos apresentado um Plano de Trabalho para 

o ano.  Como o Franklin disse, é resultado do amadurecimento, da 

experiência, da equipe que, cada vez mais, atuando em conjunto. 

Está um Plano bastante bom.  Eu diria que, de uma maneira geral, 

ele traz as preocupações corretas, as propostas.

Mas eu  queria  insistir  na  importância  de  se  fazer  um 

esforço  grande  para  aumentar  a  programação  de  esporte.   A 

programação de esporte é realmente atrativa para grande parcela 

da população e o que acontece é que os canais, as grandes redes, 

as emissoras que têm grande força, elas praticamente só cobrem 

parte de toda atividade esportiva que tem no Brasil e até no futebol. 

Por  exemplo,  durante  três  meses  no  ano,  no  futebol,  temos 

campeonatos estaduais.   E nos campeonatos estaduais,  aqueles 

das grandes capitais, podem ser vistos uma vez ou outra em TV 

aberta, e podem ser vistos porque têm recurso para ter um canal e 

pagar, além disso, o adicional, a assinatura.

Eu sei das dificuldades que existem porque a televisão 

não pode tirar  público  dos  estádios.   Mas em muitas  situações, 

principalmente  fora  dos  grandes centros  –  estou  me referindo  a 

centros que são suficientemente grandes, como Recife, onde moro, 

Fortaleza –, as capitais fora, as cinco ou seis maiores, o futebol não 

é transmitido.  Lembro-me a certa altura, já faz muitos anos, em que 
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a  TV  Universitária  Federal  de  Pernambuco  transmitia  jogos 

devidamente combinados, articulados, não sei se havia patrocínio, 

mas transmitia  jogos  do  Campeonato  Pernambucano.   Naqueles 

dias  a  TV  Universitária  tinha  a  maior  audiência.   Isso  ocorreu 

durante  um  ou  dois  anos  e,  depois,  por  alguma  razão,  nunca 

procurei saber detalhe, acabou deixando de ocorrer.

Acho  que  na  programação,  o  que  puder  fazer  para 

aumentar o conteúdo esportivo, tenho uma certa convicção de que 

vai contribuir para a TV Brasil se tornar mais conhecida e ter uma 

audiência maior.

Sobre essa questão de audiência eu queria fazer uma 

pergunta para ser respondida depois, porque o Plano de Trabalho 

não toca nela, se não, não prestei atenção.  Já falamos nisso em 

outras ocasiões, da importância da rede, sei das complicações, as 

negociações com televisões de estado,  universidades,  assim por 

diante, mas não me chamou atenção ou não percebi informações 

sobre qual a cobertura atual e o que estaria sendo feito em 2010 

para ampliar a cobertura através de associações e assim por diante. 

Então,  eu pediria  que  a  diretoria  depois  esclarecesse  um pouco 

mais sobre essa questão da cobertura e do esforço que será feito 

em 2010 para ampliar essa cobertura.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) –  Temos mais inscritos?  Só uma curiosidade. 



42

Eu li o documento e achei muito interessante realmente, acho que 

avançamos,  concordo  com  o  Ministro  Franklin,  mas  esse  ano, 

especialmente, tenho é mais uma curiosidade de saber qual será a 

estratégia da TV para abranger a cobertura da Copa.  Não isso com 

muito detalhes.

Outra.  É uma preocupação, mesmo porque é o primeiro 

ano em que a TV estará mostrando as eleições para Presidente da 

República.   Isso será muito visível,  o  posicionamento da TV,  da 

empresa como um todo.

Então, eu gostaria de sugerir que, talvez, a Diretoria de 

Jornalismo nos apresentasse uma estratégia, não para a Copa, mas 

uma curiosidade  de  como vai  atender,  para  as  eleições,  depois 

alguém pode se manifestar sobre isso, porque é uma preocupação 

grande do Conselho em relação à questão das eleições.

Passamos agora para as respostas.  Aí, a Diretoria de 

Jornalismo pode falar  também sobre isso.   Mas vamos passar à 

diretoria  como  um  todo  para  que  ela  possa  apresentar  suas 

colocações em relação aos questionamentos aqui colocados.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Presidente, vou fazer algumas considerações rápidas 

de ordem geral  e  aquelas que  forem pertinentes à  diretoria  vou 

encaminhar para o diretor.
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O Ministro Sérgio Rezende não estava quando dissemos 

na apresentação que nunca tivemos um consenso interno sobre 

que políticas de esporte praticar.  Dentro aqui da própria diretoria há 

percepções:  Olha,  a  TV  pública  não  pratica  esportes,  como 

algumas, ou, devemos competir com a TV comercial em esporte, 

buscando as maiores oportunidades, ou, só esportes olímpicos, só 

esportes alternativos, estudantis, universitários.

Diante  disso  constituímos  um  grupo  de  trabalho 

coordenado  por  dois  gerentes,  um  é  do  rádio  e  o  outro  do 

jornalismo, para escreverem uma proposta de política de esportes 

que traremos ao Conselho.  Agora, você sabe que há problemas 

graves, porque a política de direitos de transmissão no Brasil, se 

não houver uma mudança na lei, será impossível competirmos, por 

exemplo,  na cobertura de esportes de alto desempenho, como o 

futebol.   Mas,  em  breve,  traremos  uma  proposta  e,  aí,  vamos 

persegui-la, porque não posso o rádio está transmitindo o futebol a 

teve não transmite, ou vai ser assim mesmo.  Ou seja, precisamos 

ter  uma  diretriz  de  esporte  e  traremos  isso  ao  Conselho 

oportunamente.

Relativamente  à  audiência  colocamos  como  uma 

diretriz, uma estratégia geral: aumentar os indicadores, melhorar os 

indicadores  de  conhecimento  dos  canais  da  EBC,  pois  eles 

precisam  se  tornar  mais  conhecidos.   Hoje  o  indicador  de 

conhecimento da TV Brasil  que  temos é  34% da população,  na 

pesquisa DataFolha.   Isso pode ter  aumentando, depois disso já 

fizemos  muitas  ações,  em  agosto  do  ano  passado.   Hábito  de 

audiência,  que  é  outra  coisa,  porque  o  hábito  de  assistir  não  é 
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necessariamente audiência, ma sé importante.  A TV pública não 

tem aquela audiência de ficar o dia inteiro assistindo a teve tal, mas 

ter o hábito de ir e freqüentar o canal da TV pública é importante.  E 

audiência.   Então, para nós é conhecimento,  hábito e audiência, 

estão entre as metas de melhorar os indicadores, tomando como 

base  a  pesquisa  DataFolha  sobre  conhecimento  e  hábito  e  os 

indicadores do Ibope sobre audiência.

O  futebol  respondi  essa  coisa,  essa  fixação.   Temos 

também essa preocupação com a Copa e as eleições, elas estão 

listadas na área do jornalismo em grandes coberturas.  A própria 

diretoria  ainda  não  recebeu  um  plano  para  as  eleições,  pois  a 

diretora de jornalismo está elaborando.  Agora, do plano da Copa é 

a diretora de jornalismo falará, está tudo organizado.  Agora, o de 

eleições  precisamos  tê-lo  melhor  definido.   A  Conselheira 

Presidente sugeriu trazê-lo ao Conselho, então, vamos tratar disso - 

a Helena já fala –, só que era de ordem mais geral.

Sobre a rede, conselheiros, uma vez eu trouxe um longo 

trabalho aqui sobre rede, cobertura e disseram que isso não era 

pertinente ao Conselho, sobre como é, onde temos o canal, onde 

não temos e tal.  Então, a gente fica assim, nunca se sabe o que 

traz.   Eu  poderei,  se  me  derem dez  minutos,  ou  a  mim  ou  ao 

superintendente  de  redes,  José  Roberto  Garcez,  explicamos  em 

dez minutos como é a cobertura hoje.  Agora, isso pressupõe até ter 

um mapa para falar e tal.  A EBC tem quatro canais de televisão, o 

Conselho nunca sabe disso.  Agora, a gente se esforça, a gente se 

vira  para  ter  conexões  com outras  televisões  que  nos  ampliem, 

temos  a  banda  seca  parabólica.   Mas  isso  não  faz  parte  da 
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programação.  Eu, pessoalmente, sempre acho que é pertinente, 

mas uma vez alguns conselheiros,  o  próprio  Ministro  Franklin,  o 

próprio presidente na época, disse: Não, o Conselho quer tratar da 

programação.  Eu posso trazer um plano de rede, o Garcez pode, e 

nós dois juntos apresentamos isso em cinco, dez minutos.

As outras questões gerais cada diretoria falará.  Helena 

vai  falar  sobre  Copa,  o  Gontijo  quero  que  responda  sobre  os 

transmissores da rede, a história também de vender mais.  O Paulo 

Rufino e o Roberto eu gostaria que respondessem a questão do 

Ministro Juca sobre qualidade visual dos programas.

Pronto.  Podemos passar aos diretores.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Murilo quer se manifestar sobre 

algum ponto ou é uma questão a mais?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Não  é 

nem  uma  questão  de  ordem,  mas  eu  não  queria  perder  a 

oportunidade de me remeter  à questão colocada pela Tereza há 

pouco.   Conselheiro  recém-chegado  tem questões  que  já  foram 

decididas no passado e você fica com um certo receio de estar 

chovendo no molhado, mas, realmente, eu tinha pensado em tocar 

nessa  questão  de  rede,  porque  achei  muito  importante  para  o 

Conselho,  ainda  que  ele  não  vá  discutir  as  especificidades  da 

questão, por exemplo, do operador de rede, a questão técnica que 
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está posta hoje em consulta pública enfim, mas é importante para o 

Conselho  que  trata  da  programação  saber  onde  a  programação 

chega, de que modo, os esforços que estão sendo feitos.  Enfim, 

acho realmente, como informação, muito importante.

Era a observação que pensei em fazer em relação ao 

Plano que está ótimo, concordo com as observações anteriores.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – A gente fica assim, Murilo, porque cada vez aqui tem 

uma orientação.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Então, vou 

colocar  uma  questão  de  ordem  para  ser  discutida  adiante,  não 

coloco  isso  como  uma  cobrança  e,  sim,  como  uma  observação 

posta,  colocadas  pelas  suas  próprias  palavras.   Acho  que  é 

pertinente a gente ter conhecimento claro de onde está chegando, 

de que modo.  Só isso.

CONSELHEIRA ANA  LUIZA FLECK SAIBRO –  Não 

custa nada a diretoria fazer uma rápida...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Eu concordo, agora,  a nossa pauta é muito 

longa  e  tem  outras  questões  muito  importantes.   Eu  colocaria 
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Outros  Assuntos  e  a  montagem  das  pautas  para  as  próximas 

reuniões.

Vamos voltar à diretoria para que ela responda, comente 

as sugestões e comentários do Conselho.

O próximo.  Helena.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Eu queria dizer que esse Plano de Trabalho não é o 

Plano de Trabalho da EBC, esse é o plano de programação para o 

Conselho.  O nosso Plano de Trabalho vai muito além dele.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Em relação à Copa,  estamos numa situação de quase todas as 

tevês, com exceção da Globo que é a detentora dos direitos e da 

Bandeirantes que está recebendo via Globo pagando também, e 

não  temos  direito  nem  de  entrar  nos  estádios.   Além  de  não 

transmitir os jogos, não podemos nem pisar dentro do estádio, até 

entrar lá dentro é proibido.

Então,  é  aquela  cobertura  que  já  fizemos  das 

Olimpíadas  e  das  Para-Olimpíadas  que  considero  até  mais 

interessante numa TV pública, que é uma cobertura fora, cobertura 

do povo, da torcida, da África.  Acho que é uma oportunidade rara e 

importante de a gente ter equipes lá mostrando o que é o futebol 

para o continente, o que é o futebol na África, que é uma coisa 
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muito importante.   A gente já  começou a apurar,  fazer uma pré-

produção.   Na  semana passada mesmo foi  lá  uma equipe  para 

avaliar condições logísticas, hotel, transporte, despesas que vamos 

fazer.  Em princípio, estamos mandando da Diretoria de Jornalismo 

umas  dez  pessoas  entre  repórteres,  fotógrafos,  cinegrafistas  e 

pessoal da Agência Brasil  também.  Dez pessoas é uma equipe 

mínima  diante  do  que  outras  vão  mandar.   Mas  como o  nossa 

cobertura é uma cobertura bastante alternativa, nós queremos fazer 

o que os outros não estão fazendo,  queremos como sempre ter 

uma opção diferente do que os outros fazendo, estamos avaliando 

o que será possível fazer essa cobertura com essa equipe mínima.

Além disso, vamos ter um contrato com uma produtora 

que tem direitos de acompanhar a seleção brasileira mais de perto. 

Então, vamos ter  algum tipo de cobertura do time do Brasil,  dos 

jogadores do Brasil,  o que é uma coisa interessante também, de 

personagem.  Isso aí vamos pagar, vamos fazer um contrato com 

esse pessoal que vai nos dar as imagens, para nós, para a torcida 

do Flamengo e para um monte de gente mais.  Não tem muito jeito, 

mas dentro da nossa precariedade das nossas limitações, eu acho 

que a gente consegue fazer uma cobertura criativa e diferente como 

fizemos da Olimpíada e da Para-Olimpíada, até porque temos mais 

flexibilidade  na  programação  do  que  na  TV  aberta,  podemos 

interromper a programação para dar informações interessantes para 

as  pessoas.   Temos  muita  flexibilidade  de  fazer  programas 

especiais, estamos pensando em fazer uma mesa redonda todo dia 

que tiver  jogo,  estamos em contato com a TVI,  de Portugal,  até 

tivemos essa reunião semana passada no Rio e se der certo esse 

projeto  seria  muito  interessante,  fazemos  um programa conjunto 
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com eles, um jornalista nosso e um jornalista deles e mais alguns 

convidados.  O primeiro programa a gente faria aqui, o segundo em 

Lisboa,  e  a  partir  do  terceiro,  já  no  início  da  Copa,  já  em 

Johanesburgo.

Quem vai  coordenar  essa  equipe  é  uma pessoa  que 

hoje é o nosso gerente executivo, Eduardo castro, que já trabalhou 

em esportes há muito tempo e está se mudando para África para 

ser o nosso correspondente em Moçambique.  Então, esperamos 

tê-lo por lá já a partir de abril preparando isso.

Eu estou otimista em relação, apesar de que a nossa 

cobertura é bem pocket diante das demais, mas acho que dentro do 

espírito  da  TV  pública  vamos  conseguir  apresentar  uma  coisa 

diferente.

Em  relação  à  eleição  ainda  estou  escrevendo  o 

documento.

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

Presidência  da  República)  –  Eu  poderia  fazer  uma  observação 

sobre Copa?  Senão a gente parte para eleição e...

Acho que a gente devia ser, a meu ver, um pouquinho 

mais  ambicioso  em  relação  à  Copa,  no  seguinte  sentido, 

evidentemente não vamos cobrir os jogos, não temos os direitos, 

não vamos cobrir  os  jogos.   Mas isso  é  um problema de  muita 
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gente, não é só nosso.  Mas a Copa não é só o jogo, eu diria que 

você tem o pré-jogo, depois o jogo, e o pós-jogo.  A própria Globo 

com os direitos, por causa do engessamento da cobertura, ela tem 

dificuldade para cobrir, principalmente o pós-jogo.  Ela faz alguma 

coisa no pré-jogo no noticiário, etc., cobre o jogo, deita e rola, mas o 

pós-jogo tem um pouco de dificuldade.

Acho que se estruturarmos trabalhando... Por exemplo, 

você  tem  a  mesa  redonda.   A  mesa  redonda  você  tem  canal 

fechado, em canal aberto você quase não tem mesa redonda.  E 

tem  mais,  a  Globo  é  obrigada  a  entregar  depois  do  jogo  uma 

quantidade determinada de minutos, os gols, etc., você tem material 

visual ali para fazer, não é só o lero-lero.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

No mínimo três minutos que eles liberam à noite, geralmente depois 

das oito, depois do Jornal Nacional.

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

Presidência da República) – Eles liberam meia hora depois do jogo, 

é uma coisa assim.  E os gols eles são obrigados a liberar.

Então, pode fazer.  Acho que se fizer um time que esteja 

em Johanesburgo, um time pesado de comentaristas que não têm 

espaço na Globo, não tem espaço em outro lugar, tipo Tostão, que 

não está em lugar nenhum.  Pega o Tostão, pega uns outros caras 
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e bota um time de dois ou três caras, eu acho que terá audiência no 

pós-jogo.  Entende?  Acho que o pré-jogo podemos...  Na hora do 

jogo teremos de ligar na Globo ou Bandeirantes, aí, não tem jeito.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – A 

idéia desse programa,  acho que a gente também tinha,  ter  uma 

mesa redonda e com convidados.  Seria legal se a gente pudesse 

ter condições de contratar pessoas assim como Tostão só para nós. 

Seria superbacana.  Mais ainda, não é?  Porque o espaço a gente 

tem, como eu disse, a nossa programação é mais flexível, a gente 

pode abrir, não é, Rogério?  O Rogério aqui joga com a gente o 

tempo todo.  A gente pede e o Rogério abre a programação e a 

gente bota o programa.  Então, acho que temos de usar muito esse 

lado que a gente tem.

Em relação à eleição, o que eu queria colocar?  O fato 

de a gente não ter ainda um projeto escrito, não quer dizer que a 

gente não tem uma linha geral bastante discutida internamente e 

amadurecida.  Em primeiro lugar, o que a gente pensou?  A eleição 

já está muito antecipada, já está muito na rua.  Agora, será que é 

nosso  papel  como  TV  pública  antecipar  isso?   Ir  na  onda  dos 

demais?  Antecipar a eleição?  Será que é nosso papel?  Eu fiquei 

um  pouco  receosa,  inclusive,  de  divulgar  um  documento  sobre 

eleição, porque essas coisas vazam – eu vou trazer ao Conselho, 

vou trazer às equipes – e essas coisas vazam e nós: “A TV do Lula 

já está preocupada com a eleição”.  Confesso que tive esse medo, 

confesso que tive esse receio de botar o carro na frente dos bois. 
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Mas é óbvio que já temos uma estratégia.  Eu não botei na rua o 

documento exatamente porque apanhamos muito, então, é isso.

Qual é a nossa estratégia?  Vamos fazer uma cobertura 

temática basicamente em cima de assuntos, temas, problemas do 

país, muito mais isso e muito menos o blá-blá-blá dos candidatos. 

Agora, vamos fazer também uma cobertura que é basicamente um 

serviço ao cidadão.  Acho que o que falta na cobertura, mais uma 

vez  na  nossa  linha,  são  alternativas,  fazer  o  que  os  outros não 

estão fazendo.  O que os outros não fazem na eleição?  Os outros 

não mostram a importância da eleição do Congresso, por exemplo, 

os legislativos.  Para que serve um deputado?  Para que serve o 

Senado?  Para que serve um senador?  Qual a diferença de poder 

no nível hierárquico?  O que pode o Presidente da República?  O 

que pode o governador?  O que faz o Legislativo?  Qual a relação 

entre os poderes?

Acho que o nosso papel é ser até didático em relação a 

isso.  Acho que a nossa cobertura tem de ser muito mais nesse 

nível do que no blá-blá-blá, porque o Serra xingou a Dilma, a Dilma 

xingou o  Serra.   Isso  eu  tenho muita  resistência  em começar  a 

fazer, porque acho que é vazio, é um debate muito vazio.

O  que  nós  queremos?  Temos  conversado  lá  qual  a 

melhor maneira de a gente fazer uma cobertura temática.  Acho que 

a experiência do site do Repórter Brasil que foi semana passada 

para o ar é muito importante para nós.  Se der certo... porque é um 

site  com  interatividade,  é  um  site  em  que  as  pessoas  podem 

responder a pergunta do dia que colocamos diariamente no jornal. 
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E estamos querendo fazer um para a eleição.  O que você quer 

saber?  O que você acha que deve ser o debate?  O que você 

gostaria de saber sobre...  Qual explicação você quer ver sobre as 

instituições?   Aí,  vamos botar  os  noticiários  da  TV e  a  Agência 

Brasil a serviço disso, quer dizer, de passar para as pessoas um 

serviço, explicar o que está em jogo nessa eleição.  Não adianta 

você votar apenas para o Presidente da República, você tem de 

votar  direito  para o  seu deputado,  porque,  depois,  você nem se 

lembra em quem votou para deputado e você vê o que acontece 

com os escândalos no Congresso.

A espinha dorsal da nossa cobertura de eleição deve ser 

uma coisa temática, deve ser uma coisa por assunto e sempre um 

serviço ao cidadão, com o qual queremos nos comunicar cada vez 

mais, sobretudo pela internet.

Enfim, prometo trazer na próxima reunião do Conselho, 

então, a proposta por escrito da nossa cobertura das eleições.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais alguém da diretoria se manifesta?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Há  algumas  questões  sem  ser  comentadas  ou 

respondidas.  Os do visual, aí?  O Gontijo que é mais rápido, sobre 
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a questão do transmissor para rádio que não tem investimento, tem 

investimento, sim.

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte) – Vou 

fazer uma observação rápida aqui só para atender a solicitação do 

Conselheiro Lourival em relação ao investimento de rádio, no que 

ele falou na parte de transmissão da rádio.

Em 2009, fizemos um investimento pesado na área de 

transmissores das rádios da EBC.  Foi adquirido transmissores para 

AM Nacional, do Rio de Janeiro, AM MEC, do Rio de Janeiro, FM 

MEC,  Rio  de  Janeiro,  AM  Brasília  e  MEC  Brasília.   Esses 

transmissores  nós  conseguimos  fechar  licitação,  esse  processo 

todo, no final do ano de 2009 e estamos em fase de recebimento e 

montagem.  Esperamos que até o final desse primeiro semestre já 

estaremos com toda essa parte já  em operação.   Junto com os 

transmissores adquirimos também a parte de adiante, que é a parte 

de antenas, nas áreas em que havia necessidade.

Planejamento de 2010 já está pronto.  Todo o projeto 

básico agora está na fase de autorização de orçamento para que 

possamos recuperar a parte de Ondas Curtas, que é a nossa alta 

potência  para  a  Rádio  Nacional  do  Amazonas,  que  será 

encaminhado ao Conselho Administrativo o planejamento para que 

seja  autorizado.   Também  a  parte  de  alta  potência  das  Ondas 

Médias,  que  é  a  Rádio  Nacional,  ela  tem uma autorização para 

transmissão de 250K à noite, onde existia naquela época a Rádio 
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Nacional  que  cobria  o  Brasil  inteiro  e  tal.   Também  estamos 

recuperando essa parte de transmissores.

Esse  investimento,  para  se  ter  uma  idéia,  de  Ondas 

Curtas e Ondas Médias de alta potência, é um investimento maior 

do que todos esses que fizemos em 2009.  São equipamentos de 

alta potência e caríssimos.  Mas o projeto já está todo pronto e será 

encaminhado ao Conselho Administrativo.

Na  parte  de  estrutura,  de  estúdio,  de  central  técnica, 

essa  parte  de  engenharia  de  rádio,  80% do  equipamento  já  foi 

adquirido.  Tínhamos adquirido 100%, mas tem aquele problema de 

empresa que ganha licitação e não entrega, passa o tempo.  Já 

recuperamos essas licitações e já está dentro do planejamento de 

2010.

Não  está  em  operação  porque  todos  sabem  que 

estamos aqui em Brasília em fase de mudança para o prédio novo, 

com instalações novas.  Então, é esperar e montar já um novo no 

prédio novo e isso acontece nesse primeiro semestre, em 2010.  Aí, 

a rádio estará com todo o investimento realizado.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – A questão do descuido estético e visual que o Ministro 

Juca falou?  Rápido, vocês dois.
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O SR. PAULO RUFINO (Diretor  Geral)  – Boa tarde a 

todos.

Ministro, em primeiro lugar queria dizer que partilhamos 

do seu comentário inteiramente,  pois tem sido uma preocupação 

nossa muito grande a questão do visual.  Pelo que se pode ver aqui 

na  página  12,  nós  mesmos  afirmamos  isso.   Faz  parte  desse 

programa reconhecer isso como uma das nossas prioridades neste 

ano de  2010.   Aqui  abordamos onze  programas da  Diretoria  de 

Produção, que estão em reforma, e seis do jornalismo, na página 10 

imediatamente antes,  que também estão em reforma.   Com isso 

teremos  17  programas  dos  tradicionais  da  Casa,  aos  quais 

pretendemos trazer um cuidado completamente novo.

Quero dizer que o Roberto Faustino assumiu a Diretoria 

de Produção apenas em outubro passado e tivemos que conhecer 

toda  aquela  área.   A  Diretoria  de  Produção  recebeu  uma 

formatação nova, dividida em núcleos, com gerentes novos na di 

visão  do  programa  e  resulta  de  toda  essa  estrutura  e  o 

conhecimento  de  todos  os  programas  da  Casa  impôs  que  só 

pudéssemos cuidar desses programas em 2010.  Nas páginas 12, 

13 e 14 temos a lista de todos que já estamos reformando.  O ano 

de 2010 será o ano da estréia, digamos assim, do fim da “tapadera”. 

Todos sabem o que é uma tapadera.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Jornais de Tapadera.
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O SR. PAULO RUFINO (Diretor Geral) – Enfim, aquela 

coisa sem fundo, digamos assim, que fica por trás da Leda Nagle e 

de outros programas.  Pretendemos neste ano enterrar a tapadeira.

Vou deixar o Roberto Faustino falar mais, é a área dele, 

mas quero chamar atenção de que ele está reformando isso apenas 

de outubro para cá, obviamente com o desenvolvimento do projeto 

básico e diversas necessidades isso ficou para ser criado este ano.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Lembrando que muitos programas ainda são feitos 

com mão-de-obra que não é da EBC, Roberto.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Gostaria de, na verdade, agradecer a oportunidade por ter puxado 

esse assunto, pois nunca tive oportunidade aqui de falar sobre isso. 

A questão que o Ministro Juca levanta passa pela questão que o 

Ministro Franklin se preocupa, que é com a fuga dos jovens.  A fuga 

dos jovens hoje é uma preocupação do executivo de tevê mundial. 

Agora,  a  condição  visual  estética  que  temos  hoje  é  óbvio  que 

agrava a fuga dos jovens da TV Brasil,  porque hoje temos no ar 

convivendo  em  desarmonia  cenários  de  diferentes  épocas,  de 

diferentes  gestões,  de  diferentes  orientações.   O  que  estamos 

propondo fazer aqui – e por que agradeço? – porque normalmente 

essas obras de infra-estrutura cenográfica estética acabam sendo 

diminuídas em relação à agenda de estréias.  Todas elas são muito 
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importantes.   Na verdade, elas se completam.  E vamos pôr um 

efetivo golpe estético no ar, uma revolução estética, a partir de abril, 

porque os cenários hoje partem ainda daquele princípio antigo de 

que devem ser muito grandes, a tinta colocada sobre madeira, que 

é uma técnica que não se usa mais, poucos recursos eletrônicos, 

poucos  recursos  gráficos,  poucas  vinhetas,  e  normalmente  um 

conjunto gráfico que não está a serviço do programa, a serviço do 

objetivo  do  programa.   São  coisas  que  não  se  casam 

estranhamente.   Isso  me incomoda demais  e  acho que isso vai 

ajudar a mudar bastante a cara da televisão.  Temos programas 

que têm uma grande participação no ar, como o Sem Censura, por 

exemplo,  acho que tem um grau de contaminação,  entre  aspas, 

forte sobre a percepção que o canal transmite.  Então a fuga de 

jovens a variação brusca de públicos, que observamos nos mapas 

de  audiência  do  programa  se  ligam  muito  a  isso,  ao  fato  de 

pensarmos  em  passar  mensagens  contraditórias  no  mesmo 

programa.  O programa está se comunicando com jovens; e você 

olha o programa e fala: isso não é jovem, não tem nada de jovem.

Há  pouco  tempo  eu  estava  com  o  Jorge  Malkner, 

fazendo uma avaliação do Amálgama.  Aí mostrei uma avaliação do 

Ibope para ele e disse: 64% do público do programa tem mais de 50 

anos.  Ele ficou estarrecido.  Falou: mas o meu programa vai ao 

encontro de cultura pelo país inteiro.  Eu falei: pois é, mas estamos 

o narrando de um jeito velho.  E aí começamos a reconstruir um 

novo programa, que esperamos agora o estar colocando dentro da 

comunicação.  Ou seja, ele tem uma temática jovem, ele repercute 

a vivência de jovens, mas tem uma audiência que não é jovem. 
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São contradições que você encontra a resposta na origem estética, 

no casamento entre a estética e a narrativa.

E  acho  que  vamos  dar  um  bom  passo  agora.   Não 

vamos resolver tudo, não sou tão otimista quanto o Paulo de achar 

que  vamos  enterrar  a  Trepadera,  mas  vamos  enterrar  algumas 

trepaderas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Presidente,  apenas  um  comentário  sobre  o  qual 

ninguém falou,  que foi  o comentário da Conselheira Lúcia Braga 

sobre  a  programação  infantil,  em  que  ela  observou  que  estão 

vindos  conteúdos  infantis  novos  e  que  existe  um  grupo  de 

acompanhamento temático.  Se entendi bem, ela está admitindo a 

possibilidade de examinarmos os conteúdos antes da estréia.  Foi 

isso que você quis dizer.  A Diretoria de Produção está ouvindo?  A 

Conselheira sugeriu o exame de outros conteúdos infantis antes da 

estréia.   Ela  já  tinha  falado  isso  na  outra  reunião  do  Conselho. 

Acho que é legítimo da parte do Conselho, porque, comentar depois 

que está no ar...

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Foi feito 

um gasto.  A gente se coloca à disposição para fazer uma análise 

técnico-científica, como fizemos anteriormente.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Porque permite corrigir.  Se tiver alguma abordagem 

que possa estar eventualmente incorreta, a crítica do Conselho vem 

em tempo de corrigir antes de ir ao ar.

CONSELHEIRA LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Acho 

que o  papel  do Conselho tem que ser  construtivo e  não crítico. 

Temos que procurar construir juntos.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Está anotado, Roberto?

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Está anotado.  Fico muito feliz com essa iniciativa.  Na verdade, o 

Catalendas,  já  na  avaliação,  encontrou  problemas  que  outros 

programas  não  encontraram,  então  ele  merece  mesmo  uma 

atenção especial.  O TV Piá é uma idéia muito ousada e vai ser 

muito útil ter um acompanhamento, porque não é um programa fácil 

de construir.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Vamos combinar isso depois com o núcleo de infantil 

como se dará esse processo.
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O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Gostaria de finalizar comentando que agora estamos passando a 

ter um regime de coprodução para valer; ou seja, não é só dinheiro 

que  colocamos  no  que  está  sendo  produzido.   Seja  conteúdo 

regional,  seja  conteúdo  de  produção  independente,  estamos 

acompanhando todas as fases da produção com influência editorial 

e narrativa o tempo inteiro.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Não é licenciamento só.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – 

Não é encomendar o conteúdo que vai ser desenvolvido.  Estamos 

conseguindo  fazer  isso  funcionar  já  graças  a  essa  estrutura  de 

núcleos.   Os  núcleos  estão  se  especializando  em determinados 

temas.   Com a vivência,  elas vão caminhar  para serem editores 

especializados, como o mercado internacional reconhece, então há 

vários movimentos que estão caminhando em conjunto, que acho 

que essa iniciativa é muito importante.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Temos  que  aprovar  o  plano.   Passemos  à 

votação do referido plano, já que discutido e apresentado.

Aqueles  que  o  aprovam  permaneçam  como  se 

encontram.   Unanimidade.   Todos  os  conselheiros  aprovaram o 
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plano.  Muito obrigado e parabenizo a Diretoria pelo excelente plano 

formulado.

Vamos a um intervalo de dez minutos e voltaremos para 

o segundo item da pauta, que é importante, que é o edital para a 

renovação do Conselho.

(Intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Retornemos ao segundo ponto da pauta, que, 

há algum tempo, viemos nos debruçando, referente à questão da 

renovação do Conselho Curador.

Para  relembrar,  temos,  agora,  a  oportunidade  de 

renovar três membros do Conselho.

A  Conselheira  Ana  Luiza  Fleck  e  o  Diogo  Moyses 

Rodrigues,  com  o  apoio  do  Luiz  Henrique,  assim  com  o  meu, 

fizeram uma proposta, que será apresentada pela Conselheira Ana 

Fleck, de edital de consulta pública, que teremos de aprová-lo para 

dar o encaminhamento de publicação o mais rápido possível, pois já 

estamos atrasados.  Peço que a Conselheira Ana Fleck apresente 

aos conselheiros o edital para que possamos sugerir modificações 

e, daqui, sairmos com uma versão definitiva para a publicação no 

Diário Oficial.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  – Em primeiro lugar,  gostaria de relembrar  que esse 

formato decorre do nosso engessamento em relação à lei que criou 

a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O art. 17 da Lei nº 11.652 diz o seguinte: 

“§ 2º Para efeito do processo de consulta pública a que 

se  refere  o  §  1º  deste  artigo,  a  EBC  receberá  indicações  da 

sociedade,  na  forma do  Estatuto,  formalizadas  por  entidades  da 

sociedade civil constituídas como pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, voltadas, ainda que parcialmente: (...)”.

Trata-se  de  um formato  que  pode  parecer  um pouco 

complexo, mas estamos engessados por causa desse parágrafo do 

artigo.  Não farei a leitura dele, por ser muito detalhado ao incluir os 

documentos necessários para a habilitação etc., para não tomar o 

tempo dos senhores.

O  processo  está  montado  em  cima  de  três  etapas, 

digamos assim.  Primeira, habilitação das entidades, que se dá em 

três  momentos:  a  formação do  Colégio  Consultivo,  ou  seja,  das 

unidades  que se  inscrevem e  a  habilitação  delas;  num segundo 
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momento,  depois  de  formado  o  Colégio  Consultivo,  haverá  a 

indicação  dos  candidatos  pelas  entidades;  e,  num  terceiro 

momento,  será  divulgada  a  lista  dos  candidatos  habilitados.   O 

Colégio Consultivo realiza a votação final dos candidatos; os nove 

candidatos mais bem votados comporão a lista que será entregue 

ao  Conselho  Curador  e,  posteriormente,  ao  Presidente  da 

República  –  são  três  vagas  e  três  candidatos  por  vaga. 

Basicamente é o que consta do edital.

Os senhores tiveram acesso ao texto.  Se alguém tiver 

alguma questão, dúvida ou sugestão a colocar, podem manifestar-

se.

Gostaria  de dar  o  crédito a  quem de direito,  pois,  na 

verdade, quem o elaborou, colocando todas as idéias no papel foi o 

Diogo, com base no edital do Comitê Gestor da Internet,  porque 

parece ser um modelo democrático e melhor, dentro das condições 

que  nos  apresentam.   Gostaria,  também,  de  agradecer  ao  Luiz 

Henrique, que deu parecer jurídico favorável a esse edital.

Abro  o  momento  para  as  perguntas,  dúvidas  ou 

sugestões dos conselheiros.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUSA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – O modelo proposto refere-se a algo em 

geral, válido para qualquer processo de escolha de conselheiros ou 

é expressivo para esta vez?  Por exemplo, conforme está dito no 

item 5, por que nove candidatos que perceberem um acúmulo de 

indicações das entidades?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Porque  são  três  nomes  para  a  indicação  do 

Presidente.

Chegamos  a  discutir,  quando  se  tratava  de  oito 

candidatos, que daria um total de 24, ou, então, podemos elaborar 

um edital geral que se aplique, mas não especificando.

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

Presidência da República) – Estou apenas tirando uma dúvida.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Mas pode ser uma idéia também.

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

Presidência  da  República)  –  Se  entendi  bem,  pois  estou  lendo 

agora, está me parecendo que o papel do Conselho Curador é o de, 

simplesmente,  encaminhar  para  o  Presidente  de  República;  não 

possui poder algum, porque recebe nove nomes, escolhe três, que 

podem ser alguém fora dos conformes, possuir algo interno que não 

caberia, mas, feito isso, submete-os ao Presidente da República, ou 

seja, não ocorre uma votação aqui dentro.  Seria isso?

Pessoalmente, sou contra.  Creio que seja muito justo 

indicarmos um nome, mas acho que o Conselho Curador deve ter o 

papel de escolher os nomes dentro daqueles propostos, mas não 

sei  se  está  de  acordo  com a  lei.   Gostaria  que  escolhêssemos 

apenas nove nomes, mas teremos que escolher dezoito e, desses, 

nove serão aprovados pelo Conselho e enviados para o Presidente 

da República, e penso até que não deveriam ser nove nomes, mas 

três nomes para cada vaga, ou seja, deve ser algo mais preciso.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS – 

Presidente,  também nessa  linha,  tive  a  mesma  dúvida  e  queria 
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tentar  um  argumento  adicional  para  um  papel  mais  ativo  do 

Conselho Curador na defesa desses nomes, que tem a ver, pois 

não encontrei no edital, com um pré-requisito do Conselho.  Trata-

se  da  questão  regional;  enfim,  há  uma  série  de  questões  que 

precisam ser  levadas em conta  a  par  de  submeter  o  nome dos 

possíveis candidatos ao Presidente da República.  Cito a questão 

regional,  por  exemplo,  do equilíbrio,  além de outros critérios que 

seriam definidos,  que,  certamente,  não  serão levados  em conta, 

evidentemente,  no  momento  em  que  as  entidades  fizerem  as 

indicações, pois foram feitas indicações a partir dos seus próprios 

critérios, o que é justo e atende o que está previsto na legislação.

Parece-me  que  caberia  um  papel  mais  ativo  do 

Conselho, uma vez definidos com clareza os critérios que deverão 

ser  contemplados  no  preenchimento  dessas  vagas,  como,  por 

exemplo,  alguém  do  Sul.   Enfim,  todos  aqueles  critérios  que, 

atualmente,  buscam  fazer  com  que  o  Conselho  tenha  uma 

representação equilibrada em gênero, em região – não me recordo 

quais são todos os critérios.

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

Presidência  da  República)  –  Complementando  o  que  disse  o 

Conselheiro, além da questão menor, das três vagas que estão se 

fazendo agora, uma delas foi para uma pessoa indicada, porque se 

pressupunha, e creio que a pessoa tenha cumprido o papel de certa 
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forma, trazer uma visão dos povos indígenas, originais etc.  Em ele 

saindo, se não tivermos uma preocupação no Conselho de que haja 

alguém nos mesmos moldes, seguramente, não sairá alguém com 

esse perfil.  Pode não parecer, mas, por região ou por profissão, há 

uma questão política também, que se procura em trazer pessoas 

para,  por  exemplo,  que  endossem  um  projeto  com  a  fundação 

pública,  mas  que  expressem  diferentes  posições  políticas  na 

sociedade.

Se for tentar colocar isso no papel, estará “frito”, pois é 

algo que se faz com bom-senso e uma dose de tolerância etc., mas, 

algumas  vezes,  o  critério  por  região  ou,  por  exemplo,  quando 

formos substituir o colega tal, foi se buscar alguém que, de certa 

forma,  expressasse  uma  sensibilidade  maior  para  a  questão  de 

origem africana, e assim vamos caminhando.

Creio que seja nisso que tenhamos de trabalhar.  Por 

exemplo, se sair o Luiz Gonzaga Beluzzo, o que não está na esfera 

do  Conselho,  mas  do  Presidente  da  República,  mas  procura-se 

escolher alguém.  Então, primeiro, que se fosse procurar em São 

Paulo uma pessoa com uma visão de comunicação pública, com 

trânsito no mundo acadêmico e que expressasse um campo político 

sem  muita  definição  partidária,  mas  num  campo  político 

progressista em São Paulo.
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Agora, é algo rígido ou não é rígido.  Digamos que, em 

um determinado momento, o nosso Conselheiro Cláudio Lembo, por 

ser  uma  pessoa  democrática,  com  uma  visão  de  comunicação 

pública,  mas  que,  ao  mesmo  tempo,  seria  um  pouco  menos 

progressista e tradicional, mas reparem que é impossível se colar 

isso num edital, querer resolver esse documento, pois deve haver 

uma certa sensibilidade, que é neste Conselho que ser faz.

Por isso, penso que a instância do Conselho não deva 

ser esvaziada no que se refere à seleção.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Como relatora tive,  exatamente,  a preocupação de 

não colocar isso no papel.  Como colocar ou não colocar?  Mas, 

diante  da manifestação do Ministro  Franklin,  talvez,  no item 5.3, 

pudéssemos fazer algo mais geral: O Conselho curador avaliará se 

as indicações atendem aos requisitos legais, em vez de constantes 

do item tal e tal, devendo o Colegiado justificar e dar publicidade às 

suas decisões.  Pronto.  Sem entrar em maiores detalhes no edital.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Eu iria um pouco 

mais além quanto ao seguinte: não se trata de justificar, mas dizer 

que  fará  isso  levando  em  conta  a  necessidade  de  distribuição 
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regional,  de  representação  de  áreas,  de  alguns  parâmetros  que 

foram citados aqui, que se coloque sem amarrá-los.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Atendendo aos princípios do art. 3º.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está bom.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Mas 

consta do estatuto?

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

Presidência da República) – Consta da Lei.
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CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia)  – Repete quais os 

parâmetros mais importantes.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Correto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Com essa sugestão, cobrimos uma parte das 

comunicações, mas a maior preocupação do Ministro Franklin e do 

Conselheiro Murilo Ramos é a de que o Conselho tenha um papel 

mais proativo na escolha.

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

Presidência da República) – Pode ser feito desta forma, digamos: 

estabelece para o Colégio Consultivo e ele proporá três ou cinco 

nomes para cada vaga e o Conselho Curador escolherá, dentro dos 

nomes  propostos,  levando  em  conta  os  que  atendam  àqueles 

critérios.
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CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Sem 

encaminhar ao Presidente uma lista tríplice.

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

Presidência da República) – Pode-se até encaminhar a lista tríplice 

e dizer que não atende.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – O Conselho pode escolher e levar ao Presidente da 

República ad referendum do Presidente.  Se valer, já indica.

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

Presidência  da  República)  –  Creio  que  seja  bom  deixar  ad 

referendum para  levar  para  o  Presidente,  pois  será  sempre  um 

antepasso.   Se  o  Presidente  disser  não,  parecerá  que  estará 

esnobando o Conselho.  O Ministério Público deve fazer uma lista 

de três: o primeiro, o segundo e o terceiro; poupar três nomes para 

o Presidente está de bom tamanho.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Em vez de nove nomes vir para o Conselho, 

talvez  devesse  ser  dezoito  para  o  Conselho  ter  mais  opção  de 

escolha.

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

Presidência da República) – A fórmula de nove ou dezoito nomes é 

genérica, não há problema algum.  Uma vez que seja uma vaga 

apenas,  mas  se  for  uma  norma  permanente,  deve-se  adaptar. 

Cinco nomes para cada vaga, por exemplo.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Nesse caso específico, não virá apenas nove para o 

Conselho, senão não teremos como manobrar, ou seja, atender e 

analisar,  ou  seja,  são  nove,  mas  vamos  enviar  quantos  para  o 

Presidente?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Uma listra tríplice.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Três para cada nome.  Então, são nove, ou seja, se 

recebermos nove, não teremos como mexer.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Nem para reitor de universidade ocorre dessa forma.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Terá que ser mais de nove.  O Conselho terá que 

receber mais de nove nomes.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Seriam 

cinco nomes para cada vaga e o Conselho escolhe três para tentar 

equilibrar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Cinco nomes para cada vaga e o Conselho 

escolhe três.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Gostaria apenas de mensurar que a competência pelo processo 

ficou dentro  do Conselho Curador,  que é  quem pode abrir  mão, 

pode não querer decidir e passar a escolha para o Presidente.  Há 

uma  diferença  de  se  tratar  as  escolhas  que  não  passam  pelo 

Conselho por meio de consulta, mas vão direto para o Ministério 

Público,  dessas em que fique a competência do coordenador do 

processo,  pois  quem  tem  a  competência  de  coordenar  todo  o 

processo  é  o  Conselho  Curador,  diferente  dos  primeiros,  que  a 

nomeação é direta pelo Presidente da República.

A  sugestão  que  daria  é  a  de  fazer  uma  ordem  de 

preferência:  o  primeiro  colocado  na  opinião  do  Conselho,  assim 

como o segundo e o terceiro, ficando à disposição do Presidente de 

fazer  a  escolha.   Como outras  listas  seriam feitas,  porque,  pelo 

menos,  mostra  o  posicionamento  do  Conselho  em  não  estar 

obrigando ninguém a seguir aquela lista.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUSA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
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Presidência da República) – Digamos que a instância do Colégio 

Consultivo,  que  funciona  como  um  colégio  eleitoral  prévio, 

estabeleça uma maioria, que pode ser representativa para a maioria 

no  Colégio,  mas  não  ser  representativa  para  a  sociedade.   Ao 

chegar,  define-se cinco nomes para cada vaga, supondo-se num 

determinado espectro ou campo de espectro político na tentativa de 

aparelhar.   Como  nos  defenderemos  disso?   Na  verdade,  era 

transferido o Conselho Curador para o Conselho, que não poderá 

fazer muito, pois receberá um prato feito.  Como nos defenderemos 

disso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas poderemos não aprovar os nomes.

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

Presidência  da  República)  –  Podemos  não  aprovar  os  nomes e 

abre-se novo processo?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Se não atenderem sim.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUSA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Tecnicamente, poderão atender a tudo 

o  que  está  estabelecido;  no  entanto,  podem  vir  com  um  viés 

determinado.

Quer dizer,  se elege cinco nomes, mas, por exemplo, 

todos da DFP, o que vai desequilibrá-la.  Como faremos isso?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – O Plenário do Conselho vai apreciar.

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

Presidência da República) – De qual Conselho?

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Do Conselho Curador.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  A  Comissão  Processante  trará  uma  lista  para  o 

Conselho, que poderá rebarbar ou não o nome.

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

Presidência  da  República)  –  Repare  bem,  se  no  Conselho,  no 

Colégio  Consultivo,  a  DFP  ganhar  o  controle  e  trazer  todos  os 

nomes,  o  Conselho  não  os  aceitará,  mas  não  poderá  introduzir 

outros, porque transferiu para o Conselho Consultivo a faculdade 

de,  na  verdade,  dizer  quais  os  nomes  que  devem  vir  para  o 

Conselho.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Mas quem pode mais...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Não temos outra solução.
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O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Mandamos de volta.

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

Presidência da República) – A minha dúvida é: será que deve haver 

uma eleição no Colégio Consultivo?  Será que necessita de uma 

instância antes que faça a triagem e diga quais os nomes para o 

Conselho?  Ou os nomes que forem aprovados por entidades irão 

todos, automaticamente, para o Conselho Curador.  Seria melhor 

criar esse Conselho Consultivo?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Ministro, não está dito que a Comissão Processante é 

eleitoral, que é selecionadora, está dito que ela processa.

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

Presidência da República) – Vou ler Tereza: “Consulta às entidades 

habilitadas: após a divulgação da lista de candidatos, citada no item 

4.6, todas as entidades habilitadas do Colégio Consultivo terão que 

se dirigir às outras para apontar, entre os indicados – no caso aqui 
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–, até dois nomes para compor o Conselho Curador da EBC”.  É o 

que ficou claro.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Apenas para ajudar.  Como foi dito, foi tomado como base o edital 

do Comitê...

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

Presidência da República) – É até algo democrático.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Mas Ministro, existem segmentos: uma sociedade empresarial de 

um lado, outro segmento da sociedade civil, que não é empresarial, 

outro da academia.  Então, talvez, esse modelo não se encaixe bem 

nessa parte, porque não possui essa segregação prévia.  Talvez 

fosse  melhor  o  Conselho  Consultivo  apresentar  os  nomes  e  o 

próprio Conselho Curador fazer a lista.  Há esse aspecto, porque lá 

já existe uma prévia separação por segmentos.  Se fossemos fazer 

aqui, por exemplo, poderia se pensar em lista de nomes tirados da 

sociedade  empresarial  de  audiovisual,  mas  acho  que  fica  mais 
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complicado,  porque  a  lei  da  EBC  não  dá  esse  caráter,  é  mais 

pluralista, não faz segmentações.

A saída que teria seria a de fazer uma votação, por meio 

das  indicações,  e  fazer  constar  um  número,  digamos,  a 

representatividade de cada candidato que aparecerá ali, mostrando 

que  recebeu  tantos  votos,  mas  não  se  limitaria  a  nenhum  dos 

nomes que receberam votação.  Daí, o Conselho leva.

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

Presidência da República) – Você está criando uma instância, vai 

votar, vai gerar um problema político e você pode não acatar.  Você 

acha que pode não acatar?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  O  meu 

argumento,  na  realidade,  foi  antecipado  pelo  Luiz  Henrique  e  é 

nessa mesma direção.  O meu entendimento é que o modelo do 

Conselho de Gestores da Internet (CGI) não serve muito bem para 

nós pela sua especificidade,  pois trabalha com uma comunidade 

muito  restrita  e  muito  especializada  inclusive.   Então,  é  muito 

diferente  de  formar  esse  Conselho,  porque  precisará  ter  uma 

representatividade muito mais ampla.  É só ler quem está, quem vai 

fazer parte do Conselho Consultivo, que é praticamente todo mundo 
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que  não  seja  de  partido  tal,  religiosa  etc.,  sindicato,  entidades 

patronais,  todos  podem  se  inscrever,  o  que  vai  gerar  uma 

diversidade muito grande, o que é bom, indicações.

No caso do CGI, que é o que está sendo dito, o modelo 

delega à sociedade a indicação dos nomes, é esse o modelo do 

Conselho de Gestor,  tanto que sempre há elasticidade por  meio 

dessas  entidades,  que  são  muito  específicas  em  função  da 

especificidade do Comitê Gestor.  Temos, realmente, um problema 

aqui.

O meu entendimento continua sendo o de que a triagem 

ocorrerá sim, a decisão vai passar pelo Conselho Curador.  Sei que 

não é a decisão mais simpática a tomar em determinados momento, 

pois se está “retirando” da sociedade a capacidade de ela indicar 

diretamente, porque estamos falando de dois modelos de indicação: 

um, a sociedade indica diretamente por meio de suas instâncias 

representativas,  só  que  você  tem  uma  pluralidade  aqui  muito 

grande  que  vai  gerar  uma  diversidade  grande  e  você, 

estatutariamente, tem certos critérios a serem obedecidos, que são 

estatutários.

Enfim,  a  minha inclinação é  a  de  buscar  a  audiência 

maior possível da sociedade e formar esse Colégio Consultivo acho 

que vai exigir, inclusive, um trabalho, mas é importante que haja; 

enfim, não cabe a este Conselho, mas, eventualmente, aos seus 
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membros motivarem as entidades a se inscreverem, é claro; senão, 

virão  também  espontaneamente.   Entendo  que  precisaria  haver 

uma mediação do Conselho Curador na hora de compor a lista.  É 

no que, realmente, acredito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Digamos que cada entidade indique apenas um 

nome.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Até 

coloquei uma interrogação, pois fiquei preocupado em haver poucos 

nomes, talvez fosse melhor indicar dois nomes, o que dependerá do 

número de entidades que irão se inscrever.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Poderia ser um por vaga também, já que são três vagas, cada 

entidade pode indicar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Tenho  uma  preocupação,  pois  estamos 
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patinando nesse edital há muito tempo.  Quem sabe voltamos para 

os destaques para podermos avançar.  Tentar destacar mais cada 

ponto.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Queria  apenas  fazer  um 

comentário.   Na  Comissão Nacional  de  Incentivo  à  Cultura,  que 

julga os projetos da Lei Rouanet, descobrimos, por acaso que um 

escritório de advocacia tinha articulado de tal jeito que iriam eleger 

a maioria dos conselheiros e, portanto, controlar a aprovação dos 

projetos.  Descobrimos por acaso, porque brigaram lá e alguém nos 

ligou para informar.

Não há fórmula matematicamente absoluta que impeça 

a  burla.   O que temos é  um sistema geral  e  manter  uma certa 

vigilância e um cuidado de manter essa adversidade que o Franklin 

manifestou.

Creio que só haja duas opções, já que é a sociedade 

quem  indica  esse  processo  de  recebimento:  ou  na  primeira 

instância  essa  comissão  faz  uma  pré-seleção  e  encaminha  um 

número, ou virão todos para cá para que possamos aprovar.  Só 

existem essas duas possibilidades, não existem outras.  Também 

não adiantará, porque a burla sempre haverá, não acho que, aqui, o 

entusiasmo de ocupação seja um problema como na CNIC, que lida 
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com 1 bilhão e  não sei  quantos milhões.   Mas um escritório  de 

advocacia  tinha  feito  esse  trabalho  e,  inclusive,  tive  que, 

arbitrariamente,  chamar  um  cidadão  e  dizer-lhe:  você  está  fora 

arbitrariamente,  porque, senão, vou abrir  um processo na Polícia 

Federal.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Só para complementar, o Conselho Curador tem a competência 

de descartar  dizendo que ela não atendeu aos critérios  da lei  e 

fazer outra.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Mas para isso deve ter  arbítrio do pleno do 

Conselho.

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

Presidência  da  República)  –  Como  foi  colocado,  na  realidade, 

existem essas duas alternativas.  Outra questão, trata-se do número 

de procedimentos.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Essa  instância  da  votação  pelas  entidades 

ficaria eliminada.

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

Presidência da República) – Se for aprovada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Esse  é  um  destaque.   Coloco,  então,  em 

votação.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Nesse  sentido, 

penso que deva ser assim mesmo, pois é dessa forma que é feito 

na ciência e na tecnologia, em que há várias comissões, que são 

indicadas  por  entidades  diversas  e  existem  várias  delas.   Elas 

indicam nomes e o conselho ou o comitê elabora uma proposta de 

lista tríplice de cada comissão que vai para o ministro escolher.
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Se definirmos que todas as entidades terão uma pessoa 

e formarão um conselho consultivo,  acho que estamos formando 

um conselho a mais que só complicará.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Gostaria  de  dizer  que,  depois  de  ouvir  algumas  opiniões,  quero 

concordar com o Ministro Franklin e a opinião do Ministro Juca, pois 

em vez de complicarmos devemos simplificar as questões sempre, 

pois é a maneira mais simples e até mesmo de evitar a fraude.

Então,  que  o  nosso  Conselho  Curador  tenha  mais 

poderes nessa questão.  Essa é a minha opinião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A  questão  principal  é  a  de  que  nós  não 

tenhamos a formação de Colégio Consultivo, e o Conselho Curador 

passe a receber as indicações das entidades em geral, atendendo 

ao regimento e aos princípios que o norteiam.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Gostaria de tentar colaborar com o destaque.  Creio 
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que não se possa suprimir a Comissão Processante, pois é quem 

vai elaborar o edital, as atas.

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

Presidência da República) – A Comissão Processante fará isso se 

for aprovada a proposta.  O Colégio Consultivo teria outra missão.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente)  –  É  algo  mais  afunilado,  o  que  faz  a  Comissão 

Processante e a palavra final ser do...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – A Comissão Processante recebe os nomes, 

verifica se atende aos princípios etc.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – No nosso  pitching temos uma comissão de licitação 

que faz a parte técnica da consulta, depois, temos a comissão de 

seleção que entra no mérito.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Entendo 

que seja conveniente que se forme o colegiado consultivo, que se 

abra um edital e se convoque as entidades até para se verificar a 

idoneidade  e  os  critérios  como  estão  aqui,  não  vejo  problema 

algum.  A Comissão Processante está correta.  Quem vai realizar o 

trabalho  é  que  vai  analisar  se  é  a  entidade  tal  que  fará  o 

encaminhamento  administrativo.   A  Comissão  Processante,  aqui 

representada pela Presidente, e a Vice do Conselho Executivo acho 

que  está  perfeito,  não  vejo  problema  algum,  mas  considero 

conveniente  formar,  como  o  próprio  nome  diz,  um  Colégio 

Consultivo,  e  uma  vez  formado,  nos  temos  do  edital,  fará  a 

indicação  dos  nomes,  mas  como está  aqui  não  é  só  consultivo 

como  é  eletivo,  é  eletivo,  porque,  num  segundo  momento,  as 

indicações voltam para ele,  vota  dois  nomes,  manda para  cá  e, 

daqui, vai para o Presidente da República, apenas.  É dessa foram 

que funciona esse edital.

Entendo que é de todo conveniente manter como está 

no  edital,  que  as  entidades  se  inscrevam,  mandem  seus 

documentos,  enfim,  para  se  assegurarem e  saber  quem são as 

entidades, a idoneidade está dentro dos critérios, o que é normal. 

Quem fará essa checagem é a Comissão Processante.
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O que estou propondo, e acho que é um consenso, é 

que seja de fato um Colégio Consultivo.  Como o edital está, é um 

Colégio Eleitoral, que, na realidade, é quem fará a eleição.  Entendo 

que parte do edital está correta, mas é só eliminar a etapa em que 

volta para o Colégio Consultivo e, ele, define os nomes.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Professor,  pedindo vênia,  acho que, se houver um 

Conselho Consultivo – sou Conselheira, sem voto, então, não há 

nenhum problema  falar  –,  porque  vão  ser  criados  dois  tipos  de 

conselheiros: os que opinam sobre a escolha de conselheiros e os 

não opinam.

O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Tereza, o Colégio Consultivo que ele fala são as entidades que 

foram habilitadas para indicar um nome, não são os conselheiros, 

mas as entidades que se habilitaram, conforme a lei  exige,  para 

indicarem um nome.  Esse é o Colégio Consultivo.

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

Presidência da República) – Tenho uma proposta original para que 
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o Colégio Consultivo receba os nomes, eleja e vá para o Conselho 

Curador, que apenas encaminha ao Presidente da República.  Essa 

é a primeira proposta.

Uma  segunda  proposta  é  a  de  que  não  existirá  um 

Colégio Consultivo, as entidades indicarão um nome que irão direto 

para  o  Conselho  Curador,  que  escolhe  três  nomes  por  vaga, 

elabora  uma  lista  tríplice  e  a  oferece  para  o  Presidente  da 

República.

Há uma terceira proposta,  feita pelo Murilo,  que diz o 

seguinte:  os  nomes  são  enviados  para  o  Conselho,  o  Colégio 

Consultivo discute etc.  E encaminha todos os nomes para análise.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Tira o Colégio Consultivo.

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

Presidência da República) – Então, o que o Colégio Consultivo faz?
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O SR. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– O Colégio Consultivo é a formalização de que aquelas entidades 

estão habilitadas do ponto de vista legal, estão enquadradas.

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

Presidência da República) – Não há nenhuma eleição?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Deixa-me 

tentar  evitar  um  problema,  o  de  recebermos  nomes  de  uma 

entidade que não preencha o requisito do edital, então teremos que 

vetar.   Então,  compõe-se  primeiro  esse  Colégio,  solicitando  às 

entidades que se credenciam e já indiquem um nome para evitar 

que uma entidade ou um partido político...

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

Presidência da República) – Seria uma instância de formalização, 

de reunião de formalização dos nomes enviados pelas entidades 

habilitadas.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Só tenho uma observação, do jeito que está, parecer 

estar mais esclarecido o que é o Conselho Consultivo, que é um 

Colégio das entidades habilitadas...  Mas o que enviará ao pleno do 

Conselho?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Cada 

entidade indica um candidato.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Um por vaga.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE – 

(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Gostaria de insistir 

em  manter  como  uma  das  propostas  a  não  existência  desse 

Colégio  Consultivo,  pois  creio  que  esteja  criando  uma  instância 

desnecessária; o julgamento sem entidade está habilitado ou não, 

não  precisa  desse  Colegiado,  ele  é  feito  pelo  exame  da 

documentação.   A  entidade  precisa  provar  que  satisfaz  essas 

condições e ter um nome.  Uma entidade boa e inteligente buscará 

o nome de uma pessoa ligada àquele grupo, mas que seja um bom 
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representante.   Acho que,  agora,  por  conta  disso,  criarmos uma 

federação  dessas  entidades,  não  seja  uma  boa  idéia  e  não 

contribuirá para o processo.

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

Presidência  da  República)  –  A  proposta  original,  porque  não há 

ninguém a defendendo.  A idéia é a seguinte: os nomes, indicados 

por outras entidades, passam por um Colégio Consultivo, que fará 

uma  reunião  etc.,  e  esses  nomes  irão  direto  para  o  Conselho 

Curador.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Para a Comissão 

Processante.

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

Presidência  da República)  –  Para o  Conselho Curador,  que tem 

uma Comissão Processante, que fará o trabalho de habilitação.
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CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – É um Colégio, não é 

um órgão de decisão.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Retiro a 

minha proposta.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  A  Comissão 

Processante será responsável por mandar para cá apenas aquelas 

entidades que tiverem representação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Então,  vamos  reformular  tudo  o  que  aqui 

discutimos  e  aprovamos  e  encaminharemos  a  vocês,  em  uma 

semana, e vocês aprovarão o edital, em uma semana, porque terá 

que ser publicado logo, eletronicamente.  Peço que se manifestem 

com a Presidência,  com a Vice-Presidência ou com a Secretaria 

Executiva.
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Temos  como  pendência  do  ano  passado  a  audiência 

pública, foi feita a ata, toda a documentação da audiência e, como 

era  muito  grande  e  muito  difícil  de  lermos  pela  quantidade  de 

páginas, solicitei ao Diego que fizesse uma síntese das demandas 

apresentadas pelos participantes da audiência pública, que foi feita, 

em dois dias, debruçado em um monte de páginas, em que colocou 

que o  mais  importante  relacionado à  adesão  do  Conselho  e  da 

Diretoria.  Mas vejo que, muitas vezes, os participantes se reportam 

à questão de que as atas das reuniões do Conselho sejam tornadas 

públicas,  a  divulgação  prévia  da  pauta,  algumas  colocam  a 

realização  de  reuniões  públicas,  tema  que  discutimos  quando  o 

Presidente  Luiz  Gonzaga  Beluzzo  ainda  estava  coordenando  os 

trabalhos.

Agora, já estamos com todas as atas no  site.  A idéia, 

que já levamos à diretoria e aprovaram a nossa solicitação, é a de 

que melhoremos substancialmente o  site  do Conselho,  que está 

muito  ruim,  não  tem  apelo,  não  traz  curiosidade  para  navegar. 

Então, são essas informações gerais da Agência do Brasil, em que 

está prevista a modificação do site do Conselho Curador.  As atas já 

constam do site, o que não consta é a programação das reuniões, a 

pauta das reuniões, a questão do que é ou não público, não sei se 

podemos retornar ao tema, pois, constantemente, voltamos a ele, 

de que deveríamos abrir a reunião do Conselho para a participação 

de  outros;  enfim,  enviamos  aos  conselheiros,  mas  não  há 

necessidade de que façamos o encaminhamento agora, mas seria 

importante que, na medida do possível, pudessem apresentar a nós 

e  à  Secretaria  Executiva  como  poderíamos  conduzir  essas 
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discussões até a próxima audiência, que, conforme proposta, será 

em maio.

Não  achamos  que  o  primeiro  tenha  sido  um  bom 

modelo, mas acreditamos que possamos aperfeiçoá-lo, na forma de 

um seminário ou de algo melhor, conforme o Conselheiro Daniel já 

vem sugerindo.  Mas, enfim, há uma série de questões colocadas 

pelo  Conselho  Curador:  defendeu  que  as  reuniões  do  Conselho 

sejam públicas, abertas, o entendimento de público aqui é aberto e 

se é possível ser transmitida pela internet é possível.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MAIA 
FERNANDES – Poderia sugerir que, da mesma forma que temos o 

endereço da EBC, colocássemos também o endereço eletrônico no 

rodapé de todas as atas, de todo o material entregue para nós.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI – 

Presidente,  sobre  a  questão  da  audiência,  gostaria  de  dar  uma 

rápida opinião.  Consultado pelo Diego para dar um parecer sobre 

esse  assunto,  pois  havia  entrado  recentemente  no  Conselho, 

recusei-me a fazer, mas creio que a próxima audiência pública tem 

que  ser  bem  melhor  organizada,  porque  a  última,  de  fato,  foi 

extremamente  prejudicial,  na  minha  opinião.   Embora  seja 

necessária, agravou o Presidente Belluzzo, porque os rapazes que 
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se  inscreveram,  ultrapassavam o tempo de 2  minutos,  conforme 

delimitado,  o  que  acho  que,  na  próxima  audiência,  deverá  ser 

seguido  à  risca.   Mais  do  que  isso,  passavam  a  palavra  para 

terceiros,  um  estudante  da  UnB,  que  era  sorteado,  passava  a 

palavra  para  outra  entidade,  não  sei  de  onde.   Creio  que  a 

audiência pública seja algo importante, mas precisa ser mais bem 

estruturada.  A próxima deve ser mais rigorosa na sua organização.

Era  o  que  tinha  a  dizer  diante  das  dezenas  de 

sugestões, como em todas as audiências, não vou analisá-las, mas 

considero que a audiência foi mal realizada.

Obrigado.

O  SR.  LAURINDO  LEAL (Ouvidor  Geral)  –  Só  para 

complementar  a  preocupação  do  Conselheiro  Paulo,  mas  queria 

lembrar  que,  depois  da  audiência,  houve  o  evento  da  EBC  em 

Construção,  que  já  avançou  em  termos  de  organização,  não 

estamos ainda naquela etapa, pois é um evento que pode servir 

como referência melhor para a próxima audiência do que a primeira 

audiência.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Não  queremos,  neste  momento,  darmos  o 

encaminhamento  final,  mas  gostaríamos  que  lessem  com  mais 

calma essa síntese e, depois, apresentarem algumas idéias não só 

para melhorar, que podem ser encaminhadas para a mim, o Diogo 

ou  para  a  Ana,  e  poderemos,  então,  a  partir  dessa  primeira 

experiência,  melhorar  a  segunda,  que  deverá  ser  ainda  neste 

semestre.

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

Presidência da República) – Existem várias propostas que já estão 

resolvidas  e  aprovadas.   Depois,  temos propostas  de  sugestões 

feitas  que,  na  próxima  reunião,  poderemos  ver,  por  exemplo, 

sugeriu que a EBC faça algo para promover a sua imagem e se 

tornar conhecida, ou desvincular a ECB da Secom.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Passemos para o outro item da pauta que se 

refere na definição da agenda para 2010.   Temos uma série de 

atividades.   Peço  ao  Diogo  que  faça  as  anotações:  verificar  o 

calendário e as datas, pois a idéia é que seja sempre às terças-

feiras  e  que verifique a questão do jovem Brasil,  assim como a 

questão das eleições.
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Há uma proposta que a próxima reunião seja no dia 16 

de março; a terceira no dia 20 de abril; a quarta, seria uma reunião 

e  uma  audiência  curta,  ou  seja,  o  dia  inteiro.   A  proposta  que 

trazemos é que a próxima audiência seja no Rio de Janeiro, no dia 

25 de maio, e teremos que ver a agenda do Ministro e de todos.  A 

quinta reunião e última do semestre no dia 30 de junho, uma quarta-

feira,  que considerou ser  no meio da Copa do Mundo,  mas não 

haverá jogo do Brasil.

No mês de julho não teríamos, mas ocorreria uma logo 

no início de agosto,  no dia 3;  outra no dia 14 de setembro,  por 

causa das eleições; no mês de outubro não teríamos; logo no início 

de novembro faríamos outra e finalizaríamos em dezembro.

Coloco em votação essa agenda com o calendário.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Nós, da ciência e 

tecnologia,  teremos  uma  dificuldade  no  dia  25  de  maio,  pois  a 

reunião seria também uma audiência pública, porque teremos a 4ª 

Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, começando no dia 

26, e qualquer pessoa que, eventualmente, pudesse estar lá, estará 

comprometida com o trabalho aqui em Brasília.  Concordo que a 

audiência pública deva ser feita em outro local, que não Brasília, e o 
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Rio  de  Janeiro  seria  bom,  mas  essa  data  específica  está 

complicada para nós.  Uma semana antes ou uma semana depois 

resolveria completamente o problema.

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

Presidência da República) – O 1º de junho ficaria bom, com o prazo 

de quase um mês para a outra.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A proposta seria 1º de junho?  Somente esse 

empecilho?

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

Presidência  da  República)  –  Tenho  outro  nos  dias  7  ou  14  de 

dezembro.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – A última proposta é se realizar no dia 7 de 

dezembro.

Considero essas datas aprovadas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  A  Presidente  perguntou  sobre  a  possibilidade  das 

transmissões  das  sessões  via  internet.   Hoje,  quando  A  EBC 

precisa fazer uma transmissão, assim como fizemos no seminário 

de  avaliação,  no  final  do  ano  passado,  tivemos  que  comprar 

serviços,  ou seja,  o  sistema,  neste  momento,  ainda não permite 

isso.   Claro  que  podemos  providenciar,  fazer  uma  operação  de 

compra de serviços externos,  mas, em breve, poderemos ter  um 

suporte técnico para isso.  Neste momento, não temos.  Então, essa 

é a resposta.  Se o Conselho optar por fazer isso, devemos dar 

ciência de que não temos doméstico para oferecermos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A sugestão quanto ao local,  Rio de Janeiro, 

para a audiência pública, todos aprovam?  Quanto à questão do 

tema, gostaria de sugerir,  já que o Ministro Franklin colocou que 

esse ano seria o ano da programação, que pudéssemos discutir 

que o tema fosse a programação, o conteúdo da TV.
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CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Presidente, queria 

voltar um minuto quanto à questão da internet.  A Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP) atua por bandalarguíssima e com cerca 

de  trezentas  entidades  de  pesquisa,  de  ensino,  de  todas  as 

universidades  federais  e  faculdades  técnicas  do  Brasil,  e  está  à 

disposição  para,  gratuitamente,  oferecer  o  serviço.   Então,  a 

audiência  pública  pode  ser  transmitida  por  meio  da  RNP;  não 

chegará  às  entidades  que  estão  fora  desse  espectro,  mas  vai 

chegar numa grande maioria.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  No  nosso  site não  haverá  problema  algum.   É 

importante os recursos para a RNP para que haja, dentro dela, um 

software de carregamento de vídeos.  Um segmento da RNP em 

TVP.  O problema não é esse, mas a nossa indigência na internet 

em matéria de site, mas nós estamos, exatamente, neste momento, 

com um grande esforço para dar um upgrade nisso, mas não é falta 

de rede e, sim, falta de um site decente.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUSA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Quer dizer a RNP está sobrando.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia) – Quero insistir que as 

pessoas  podem  acessar  o  site da  RNP,  do  MCT,  da  própria 

comunicação; basta haver uma câmera e ligação, não haverá custo 

algum.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos  prosseguir.   O  tema  seria  a 

programação da TV e a segunda audiência alterada para o dia 1º 

de junho, terça-feira.

Sobre as câmaras temáticas, gostaria que o Professor 

Murilo apresentasse as considerações, sugestões para passarmos, 

finalmente, a ter uma metodologia de trabalho, lembrando que nem 

todos os conselheiros escolheram a sua câmara.  Peço que aqueles 

que não definiram ainda qual câmara participarão que o façam na 

Secretária Executiva nos próximos dias.
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CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Por 

solicitação  da  presidência,  cabe-me  fazer  o  relato  de  um 

encaminhamento possível, sobre o trabalho das câmaras temáticas, 

conforme  decisão  de  definição  de  câmaras  que  fizemos  na 

penúltima reunião do ano passado.

Ao conversar com a Presidência, por iniciativa minha, e 

sabendo que é um risco, mas, enfim, não quis deixar de voltar ao 

assunto,  visitei  novamente  a  divisão,  a  nossa  organização  das 

câmaras, e trago para discussão.

Há  uma  decisão  tomada  de  quatro  câmaras:  infanto-

juvenil;  artes,  cultura,  educação,  ciências e  cinema;  jornalismo e 

rádio;  e  a  quarta,  cidadania,  direitos  humanos,  meio  ambiente, 

direito do consumidor, documentários e projetos especiais.

O  que  surgiu  da  discussão.   Deu-me  um  certo 

sentimento que, talvez, fosse possível voltar a propor um rearranjo 

das câmaras como sugestão.  A decisão está tomada, mas seria 

apenas uma sugestão baseada em uma história de vida, enfim, e de 

um entendimento de que, talvez, pudéssemos fazer um rearranjo 

para ter  um funcionamento melhor das câmaras.  Digo isso com 

clareza;  senão,  continuamos  e  apresento  uma  proposta  feita  à 

época  do  nosso  relatório  de  uma  assessoria.   Como  é  que  se 

instrumentaliza este Conselho para atuar em condições de fazer as 

câmaras funcionarem?
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Duas câmaras parecem-me, no meu ponto de vista, que 

estão  bem claras:  a  infanto-juvenil  e  a  de  jornalismo,  com uma 

questão que, para mim, não havia ficado muito clara, o jornalismo 

da TV, do rádio e da agência, então, o jornalismo do rádio vai para 

dentro, e fiquei sabendo hoje de que já faz parte da estrutura.  Essa 

câmara de jornalismo inclui rádio, TV e agência.

Pensei  em uma câmara  específica  para  o  rádio,  pois 

acho  que  o  rádio,  muitas  vezes,  nem  nós  do  Conselho  temos 

clareza  de  que  a  EBC  não  é  só  TV,  mas  também  a  agência, 

principalmente a estrutura das rádios é tão importante que, talvez, 

merecesse uma câmara específica.  O jornalismo está lá, mas o 

rádio  é  mais  do  que  jornalismo.   Vimos  até  em  um  programa 

apresentado para nós, no plano para 2010, em todos os programas 

para rádio.

Uma  câmara  para  educação,  cultura,  ciência  e  meio 

ambiente para dar uma rearranjada na de educação, cultura, ciência 

e meio ambiente.  Temáticas sobre essa questão.

Uma  câmara  para  cinema  e  dramaturgia  em  geral. 

Creio que o cinema seja parte do projeto da própria TV Brasil,  e 

dramaturgia em geral, além do cinema.  Documentário está dentro 

de cinema.
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Seriam  estas  quatro:  infanto-juvenil;  jornalismo,  nos 

moldes da rádio e TV, agência; educação, cultura, ciência e meio 

ambiente;  cinema, documentário e dramaturgia;  e uma quinta de 

rádio.

As questões, por exemplo, de direito e cidadania, que 

surgiram, o entendimento são chamadas de questões transversais, 

cada câmara terá como seu eixo a questão, que é o papel da TV 

pública,  direitos  humanos,  cidadania  e  participação;  enfim,  cada 

câmara  tem que  refletir  essas  questões,  que  são  fundamentais, 

principalmente no caso de uma TV pública.  Colocamos cidadania, 

direitos humanos, como assuntos destacados nas câmaras.

Então, não me furtei, ao conversar com a Ima, de trazer 

novamente para reabrir a discussão.  Não lamento, mas trago de 

coração aberto, por achar que seja uma contribuição, que ajustaria 

melhor, em princípio, a nossa organização temática.

Essa é uma proposta.  Evidentemente, haviam pessoas 

já colocadas nas câmaras e teríamos que rever depois, mas trago 

como sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Antes de entrar nesse assunto, temos mais um 
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ponto  que  poderíamos  tratar  é  em  relação  à  1ª  Conferência 

Nacional de Comunicação, pois teremos que terminar às 18 horas, 

pelo  fato  de alguns participantes terem que viajar.   É  um ponto 

importante  para  que  possamos  debater  e  decidir  sobre  essa 

possível reformulação e dar o encaminhamento metodológico.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Só queria 

completar com a questão do encaminhamento metodológico,  que 

complementa ou, se preferir, discutimos essa divisão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Teremos meia hora para fechar esse ponto.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – Em cima do 

que o Murilo  falou,  gostaria  apenas de dar  uma contribuição:  as 

câmaras temáticas não podem misturar veículo com conteúdo, acho 

que  isso,  na  sua  proposta  fica  um pouco,  ou  seja,  as  câmaras 

temáticas são sobre conteúdos para todos os veículos; enfim, para 

deixar mais um pouco mais organizado.
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CONSELHEIRO  JOSÉ  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – A minha observação é a seguinte: 

até o último comentário, estava acompanhando bem, mas acho que 

cidadania, essas questões, seja um campo de conteúdo específico. 

A  cidadania  não  necessariamente  manifestar-se-á  nos  outros 

conteúdos,  constitui  um  campo  próprio,  principalmente  com  a 

televisão  pública,  que  tem  a  obrigação  de  cobrir,  sob  muitos 

aspectos, um esforço de construção, de direitos, de representações, 

de satisfações de demandas e necessidades.

São  muitos  os  programas  na  área  de  cidadania 

possíveis, muitos conteúdos e acho que são tão relevantes quanto 

esses  outros.   Não  sei  onde  agregar,  talvez  deixar  para  outra 

oportunidade.   Mas  acho  que  cidadania  teria  que  aparecer 

substantivamente como um campo temático a ser abordado.

A  TV pública  será  abordada pela  contribuição  para  a 

cultura,  pela  contribuição  para  a  educação,  pela  divulgação  da 

ciência  e  da  tecnologia,  mas,  também,  pelo  que  constituirá 

enquanto campo de cidadania, por meio de programas específicos 

que terão como objetivo explicitar direitos de grupos sociais, como 

de mulheres, jovens, clãs, ou sobre temas, como violência.  Creio 

que  seja  um  campo  de  organização  do  Conselho,  um  campo 

temático.
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CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MAIA 
FERNANDES –  O  que  não  impediria  de  estar  transversalmente 

sendo colocada nos outros estatutos.

CONSELHEIRO  JOSÉ  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Impediria  sim,  porque  o 

aparecimento  transversal  só  se  manifestará  quando tiver  casado 

com os temas já existentes nos outros, e acho que seja substantivo, 

pois aparece, às vezes, seco em si, por ser tão relevante.

Aproveitando o questionamento feito por uma mulher, o 

tema  das  mulheres,  às  vezes,  não  se  refere  a  cinema,  a  arte 

dramática,  não  tem a  ver  com notícia,  mas  fazer  um programa 

sobre a situação da mulher, o que é privado, o que tem que se 

tornar público, quais os costumes que estão conseguindo manter-se 

e são inadequados nessa relação, depoimentos de mulheres, é um 

campo que, se for tratar apenas transversalmente, tirará a diversão 

substantiva do tema e ele ficará meio difuso.

Quanto ao jovem ou à violência, que é um tema em si 

que envolve droga,  polícia,  não tem nada a ver  com cinema ou 

pode ter, mas não pode só aparecer quando tiver com cinema.  É 

algo que tem que ter com seu espaço, enquanto tema substantivo, 

que é estratégico com a TV pública.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Entendo e 

considero extremamente procedente a observação.

Quando partimos de quatro  câmaras,  e  confesso que 

sou professor, talvez houvesse a ânsia de fazer o rádio se destacar; 

enfim,  entendi;  mas  o  rádio  está  presente  em  tudo,  e  a  minha 

preocupação era de não estar, mas, como havia sido acrescentada 

uma câmara a mais,  entendi  perfeitamente que acrescentar  uma 

câmara de direitos humanos e cidadania não haveria problema, pois 

teríamos cinco câmaras com um conselho de quinze, a idéia de se 

ter três, eventualmente, poderia participar mais de uma, mas acho 

que está razoável.

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

Presidência  da  República)  –  Estava  pensando  que  temos  um 

problema  de  números,  então,  temos  que  ficar  em  cinco.   Até 

concordo  em  fazermos  uma  câmara  especial  para  rádio  para 

podermos dar o destaque que merece.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Essa foi a 

intenção.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUSA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Mas acho que da forma como está, 

podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

A  outra  questão  da  transversalidade  é  verdade,  pois 

uma coisa  é  a  transversalidade,  direitos  humanos  deve  ficar  no 

jornalismo, assim como meio ambiente, mas, no entanto, alguém 

tem que cuidar especificamente de alguns temas, pois deverá haver 

programas específicos em que entram questões de raça, de minoria 

etc.  Então, acho que deva haver algo e teremos essa dificuldade. 

Onde entrarão certos programas, quer dizer, entrarão em cultura ou 

em meio ambiente?  Pode-se dizer que estão sendo tratados na 

comissão temática tal.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Sobre os temas, temos programas para deficientes 

em número  de  dois,  mas é  claro  que  temos que tratar  a  forma 

correta de falar no jornalismo para a minoria.  Quanto ao rádio, no 

comitê de programas internos, onde trabalhamos a programação, 

enquanto não fazemos algo interno para separarmos a câmara de 

TV  da  câmara  de  rádio,  não  conseguimos  avançar  em permitir, 

digamos,  a  criação  de  novos  conteúdos  para  o  rádio,  como  os 
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programas que estão aí, porque quanto ao rádio pergunta-se: quem 

vai ouvir?  Quem vai demandar?  Quem vai enviar as fitas daquele 

programa?  Então, talvez, hoje, seja possível o Governo ver.  Mas 

vivemos isso diretamente dentro do Executivo.  Quando se trata de 

programa de  rádio,  discutimos  programa de  rádio,  pode  até  ser 

liberado para a TV fazer um trabalho.

A  experiência  prática  me  ensinou  que  é  muito  difícil 

prestar atenção nesses dois tipos de veículos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Mas  se  propuséssemos  uma  câmara 

diferencial de rádio com o compromisso de cada um que tivesse 

interesse?

CONSELHEIRO  JOSÉ  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Se o rádio se justifica em si por 

ser um meio que precise de um olhar mais cuidadoso, na verdade, 

reproduz em termos de conteúdo um dos territórios da TV.  Então, 

sairia um de cada comissão temática para compor a de rádio.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Como se fosse uma câmara especial.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS – 

Exatamente.

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

Presidência  da  República)  –  Gostaria  de  fazer  uma  rápida 

colocação.   Quem  disse  que  somos  quinze,  somos  dezoito, 

excluindo  os  ministros.   São  quinze  da  sociedade  civil,  um 

representante do Governo Federal, um representante da Câmara e 

um representante do Senado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Para compor os 22 membros.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Nesse 

caso, o ministro pode participar das câmaras como contribuição.
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Enfim, fechamos nessas?

Ficariam  seis:  infanto-juvenil;  jornalismo;  cinema, 

documentário e dramaturgia em geral; educação, cultura, ciência e 

meio  ambiente;  direitos  humanos  e  cidadania;  e  a  comissão 

especial de rádio.

O  segundo  passo  desse  processo  havia  sido  tocado, 

rapidamente,  e  não  o  discutimos  formalmente,  mas  somos  um 

Conselho de não especialistas, com exceção de um ou outro que, 

por  acaso,  é  da  área  de  comunicação,  que  não  o  torna 

necessariamente  especialista  em televisão  e  programação  muito 

menos.

A idéia colocada pela  Conselheira Lúcia e eu é  a de 

termos  a  possibilidade  de  dotar  o  Conselho  de  algum  tipo  de 

assessoramento especializado, em princípio, da área acadêmica de 

pesquisadores  que  nos  assessorassem  de  forma  razoavelmente 

contínua, o que necessitaria criar uma sistemática, um orçamento 

para  isso,  a  fim  de  podermos  encomendar  estudos,  porque  o 

Conselho, nós nos reunimos para discutir jornalismo, televisão ou 

rádio, mas a idéia é a de aprovarmos essa sugestão que requer um 

orçamento.
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Primeiro, a idéia é tentar encontrar, o que não é difícil, 

em universidades, em centros de pesquisas, pessoas que estudam, 

sistematicamente,  o  jornalismo da  televisão,  enfim,  não  é  difícil. 

Então,  um  pesquisador,  uma  bolsa  de  pesquisa,  uma  bolsa  de 

iniciação cientifica, ou duas.

Pensei  até  em  um  pesquisador  por  câmara,  por 

exemplo, mais duas bolsas de iniciação científica.  Algo como isso 

teria um orçamento, aproximadamente, em torno de 20 mil reais por 

mês.  Mas teríamos que fazer um projeto, evidentemente.  Contudo, 

não será um número muito diferente disso.  Não todo o mês, pois 

dependerá  muito  de  como  as  câmaras  se  estruturarem  para 

encomendar esses estudos, que pode ser um pouco mais ou um 

pouco  menos;  a  ordem  de  grandeza  é  mais  ou  menos  essa, 

acredito que não escaparia muito disso.

Enfim, a idéia é que para o Conselho exercer esse papel 

terá que contar com algum tipo, evidentemente, de apoio da equipe 

da EBC, da rádio,  da TV,  que será o apoio necessário.   Para o 

trabalho do Conselho teria que ser feito isso.

Para  encerrar,  quando  eu  e  a  Conselheira  Lúcia 

elaboramos  o  trabalho-piloto  sentimos  essa  necessidade,  e  o 

fizemos,  graças,  inclusive,  à  expertise profissional  da Dra.  Lúcia, 

pois,  é  claro,  o centro do trabalho foi  a  análise que ela fez das 

variáveis psicoafetivas e neurocognitivas, o que lembro bem, pois 
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discutimos muito, mas a televisão ficou de fora.  Quanto à questão 

estética,  não  me senti  em condições  de  fazer  isso.   Cheguei  a 

contratar uma professora do Maranhão, que bem poderia ter feito, e 

faria voluntariamente.

Essa  seria  a  sistemática  para  podermos  fazer  para 

funcionar a proposta e as câmaras temáticas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Acho  louvável  discutir  a  proposta,  pois  toda 

agregação de inteligência sofre um reajuste.   Agora, a EBC está 

discutindo os valores do orçamento que deve ser aplicado, o que 

será preciso discutir posteriormente, mas, para ficar bem claro, é 

que a EBC é uma empresa pública, subordinada à Lei nº 8.666, em 

matéria de questão orçamentária.

Ao  falarmos  em  bolsa,  poderemos  fazer  uma 

contratação de uma consultoria, de uma pessoa que tiver o mesmo 

no campo de atuação.  Então, tudo tem que passar pelo Tribunal de 

Contas.  Se tivermos cinco cotas para bolsas, ao fazer isso, propõe-

se  o  valor,  tem  que  se  sentar  com  alguém,  como  o  Sr.  Luiz 

Henrique, que é também o nosso guia, para saber, exatamente, o 

que Conselho pode ou poderá apresentar, apenas para evitar que, 

amanhã, se proponha algo que não poderemos realizar.
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CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Tereza, 

tenho 30 anos de experiência, ou seja, mais de três décadas de 

gestão universitária.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRIVINEL (Diretora 

Presidente) – Lá a vida é mais fácil.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Garanto a 

você que não é, é tão difícil quanto.  Os coitados dos reitores estão 

todos com advogados e pessoal contratado para se defender do 

TCU,  é  o  maior  problema.   Falei  bolsa,  inclusive,  porque  é  a 

maneira mais fácil.   Mas vou me sentar com o Ricardo e o Luiz 

Henrique para encontrarmos uma solução mais conveniente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Estamos  todos  cansados,  mas  se  alguém 

quiser fazer alguma colocação fique à vontade.

A  próxima  reunião  ficou  marcada  para  o  dia  16  de 

março.  Farei uma sugestão de pauta.  Quanto à questão do rádio, 
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teremos que ter um olhar mais apurado.  Estamos solicitando que a 

Superintendência de Rádio faça uma apresentação com o prazo de 

quinze minutos, a Ouvidoria.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – É rede de cobertura atual.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Rede de 

cobertura atual.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Os  jornais  fazem  certas  publicações,  como,  por 

exemplo, que temos canal aberto, mas não o temos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Há algum questionamento quanto à operação 

de rede?
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CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS – 

Eventualmente, acho que seria discutir a questão do alcance ou as 

informações, mas não questões sobre a operadora de rede.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Os  senhores  concordam  em  conceder  15 

minutos para a Ouvidoria em todas as reuniões?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – É claro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Havia esquecido de dizer que o Conselheiro 

Cláudio Lembo não está presente, viria para a reunião, mas teve 

um problema de última hora, justificando a sua ausência.

A SRA. ANA LUIZA FLECK (Conselheira) – Gostaria de 

solicitar  à  Helena  que,  além  do  planejamento  para  a  eleição, 

pudesse falar mais sobre o planejamento da forma de cobertura. 

Sei que ainda está em gestação, mas não seria algo definitivo.
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A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Está pronto e posso enviar por e-mail.

O  SR. LAURINDO  LEAL (Ouvidor  Geral)  –  Gostaria 

apenas de fazer o registro de que a Ouvidoria participou na semana 

passada,  com o  Ouvidor  Adjunto  de  Rádio,  do  seminário  que  a 

Superintendência de Rádio realizou aqui, em Brasília, e o relato que 

tenho é o de que foi muito proveitosa a relação entre a Ouvidoria e 

a  Superintendência.   Participamos  ativamente  e  levamos  as 

demandas que recebermos dos ouvintes.  O nosso Ouvidor Adjunto 

coordenou algumas mesas.  Queria fazer o registro positivo do que 

foi a nossa participação e a própria realização do evento.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O assunto 

já foi mencionado no início da reunião, mas queria registrar, pelo 

menos, pessoalmente, a alegria de ter alguém, um representante da 

Secretaria  de  Educação  a  Distância  do  Ministério  da  Educação 

(MEC), o que agrega bastante essa presença em nossas reuniões, 

pois sentia essa falta.
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O SR. CARLOS BIELOSCHOWSKY (Representante do 

MEC) – É um prazer muito grande estar participando desta reunião. 

O  Ministro  Fernando  Haddad,  lamentavelmente,  não  tem 

conseguido  agenda  e  encarregou-me  de,  quando  não  puder 

participar,  comparecer.   Agradeço  em  nome  dele  essa 

possibilidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Quanto ao mais, agradeço a participação de 

todos.

Muito obrigada.


