
15ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA EMPRESA 
BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC)

16 de março de 2010

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Boa tarde a todos.

Hoje, teremos uma reunião um pouco longa, com uma 

pauta  bastante  densa  e  importante.   Informo  que  alguns  dos 

conselheiros não puderem comparecer.

Neste momento está chegando o Ministro Juca Ferreira. 

Com  ausência  justificada  estão  a  Conselheira  Maria  da  Penha 

Fernandes, em virtude de problema de saúde; o Conselheiro José 

Paulo Cavalcanti; a Conselheira Lúcia Braga, que está em viagem 

para o exterior; e o Conselheiro Paulo Sérgio Pinheiro, que, além de 

estar em viagem ao exterior, também, não pôde ainda tomar posse.

Estão  presentes  nesta  reunião  o  Secretário  de 

Educação a Distância, representando o Ministro Fernando Haddad, 

o Sr. Carlos Eduardo Bielschowsky; o Ministro Antônio Fernandes, 
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Ministro  em  exercício,  Secretário  Executivo  da  Secom, 

representando o Ministro Franklin Martins;  o Sr.  Ildeu de Castro, 

Diretor do Departamento de Popularização e Difusão do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, representando o Ministro Sérgio Rezende. 

Como convidada, está presente a Secretária Executiva do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social, Esther Bemerguy, pois a 

convidamos  para  que  nos  auxiliasse  quanto  às  questões  da 

Secretaria  Executiva,  em  virtude  da  sua  larga  experiência  no 

Conselho.

Em  primeiro  lugar,  teríamos  que  aprovar  a  ata  da 

reunião anterior,  que será distribuída pela assessoria a todos os 

senhores para que leiam e, se concordarem, a assinem ao longo da 

reunião.

A pauta da reunião também foi distribuída a todos.  Em 

primeiro  lugar,  teremos  a  aprovação  da  ata;  em  segundo,  a 

apresentação da Ouvidoria, que foi aprovada na reunião anterior, 

em que teremos 15 minutos com a Ouvidoria em todas as reuniões; 

haverá  a  apresentação  da  Superintendência  de  Rádio;  a 

apresentação  da  Superintendência  de  Rede;  além  de  outros 

assuntos importantes a serem tratados.

(cadê)

Antes de passarmos para a apresentação da Ouvidoria, 

temos  a  dar  alguns  informes  importantes.   O  primeiro  é  que  a 

consulta pública para a indicação de candidatos ao Conselho foi 
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publicada no dia 1º de março, a cópia do Diário Oficial foi enviada a 

todos os conselheiros.  Como são 40 dias, ela se encerra no dia 10 

de abril, o que, provavelmente, dará margem para que o Conselho 

aprecie  os  nomes  na  reunião  de  abril,  a  não  ser  que  existam 

algumas  contestações  formais,  mas  espero  que  não  tenhamos 

problemas.

O segundo informe é que está prevista para a próxima 

reunião de abril a discussão sobre os planos de cobertura para a 

Copa e para as Eleições de 2010, em que demandamos a Diretoria 

Executiva da EBC, temos a discussão do operador de rede digital e 

os encaminhamentos da consulta pública.  Veremos a melhor forma 

de cumprir essa pauta e, talvez, uma delas, a de operador de rede, 

passe para a próxima reunião, que será em junho.

O  próximo  informe  é  sobre  o  material  enviado  pelo 

correio,  em  que  consta  a  reorganização  das  demandas 

apresentadas  na  1ª  Audiência  Pública,  agora,  por  tema.   Os 

senhores  verão,  conforme  solicitado  na  reunião  anterior,  pelo 

Ministro Franklin, que foi organizado por tema, o que fica para que 

todos  possam  avaliar  e  encaminhar  as  observações,  todos  os 

conselheiros que as tiverem, sobre a essa Audiência, para mim ou 

para o Diogo a fim de que possamos dar os encaminhamentos que 

os senhores conselheiros considerarem necessários.
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Eu e a Tereza Cruvinel, Diretora Presidente, achamos 

importante  que ela  esclareça aos conselheiros duas questões:  a 

primeira é sobre os vídeos feitos com os ministros, pois houve uma 

nota de esclarecimento publicada pela EBC, enviada por e-mail aos 

senhores  conselheiros;  a  segunda  é  sobre  a  contratação  de 

algumas produções sem licitação em função da matéria publicada 

na  última  quinta-feira  pela  “Folha  de  S.  Paulo”,  matéria  que, 

também, foi enviada previamente aos conselheiros.

Antes  de  passar  a  palavra  para  o  nosso  Ouvidor, 

gostaria que a Tereza pudesse fornecer esses esclarecimentos.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Boa tarde a todos.

Senhora  Presidente,  conversamos  previamente  e 

achamos  oportuna  a  solicitação  do  Conselho  em  reiterar  as 

explicações que foram dadas, via meio de comunicação, pois são 

sempre imprecisas e incompletas quando se trata de informações 

da EBC.  Os nossos sites publicaram informações mais completas, 

que as enviamos aos conselheiros, mas trataremos da questão dos 

vídeos.

Como os senhores conselheiros sabem, a lei  da EBC 

prevê que a Empresa tenha uma área de serviços e concede a ela, 

à EBC, a prerrogativa de prestar serviços de comunicação e rádio 
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difusão  a  todos  os  entes  públicos  federais,  com  dispensa  de 

licitação para eles, quem contratar a EBC.

Umas das funções dessa área de serviços, que, aliás, a 

maioria  das  empresas  de  comunicação  pública  tem  unidade 

semelhante, e citaria como exemplo a TV Cultura, que tem a cultura 

de serviços, ou a própria EBC, que é um exemplo tão recorrente, 

por  ter  uma  área  de  prestação  de  serviços,  e  uma  das  suas 

finalidades  é  gerar  receitas  próprias,  reduzindo,  assim,  a 

dependência dos cofres governamentais.

A EBC Serviços, unidade que funciona dentro da EBC, 

dirigida pelo Diretor de Serviços, José Roberto Garcez, até criamos 

essa  nomenclatura  para  fazer  uma  distinção,  possui  equipes 

próprias,  unidade  própria,  gestão  própria,  em  suma,  não  se 

confunde, de forma alguma, com a gestão dos canais públicos, e 

sua finalidade é a de angariar receitas por meio da prestação de 

serviços.

Prevê ainda a lei que, entre os serviços, a EBC atenda 

às demandas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República, nas mesmas condições e a preços de mercado, e 

que esse serviço, naturalmente, se diferencie, porque a orientação 

editorial não é de canal público, como é o caso do Canal NBR, que 

é operado para a Secom, que decide qual ou quais os eventos do 

dia que serão transmitidos ao vivo.
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Entre  os  serviços  permanentes  há  o  programa  “Café 

com o  Presidente”,  a  “Voz  do  Brasil”,  a  mídia  impressa,  dentre 

outros.

Agora,  existem  serviços  eventuais,  como  a  demanda 

dos  vídeos,  solicitada  pela  Secom,  os  vídeos,  jamais,  foram 

programados ou pensados para a programação da TV Brasil; foram 

usados até agora, ou melhor, o cliente fará deles o uso que quiser. 

Está  presente  o  Ministro  Ottoni,  que  é  a  pessoa,  digamos,  que 

responde pela gestão dos serviços de comunicação governamental 

de tal natureza, e poderá complementar a minha fala.

Os  vídeos  foram postados,  inicialmente,  no  chamado 

blog do Tribunal, onde o cliente poderá fazer com eles o que quiser, 

mas  saiu  uma  nota  na  “Revista  Veja”  que  a  TV  Brasil  estava 

exibindo a  série  “7  Anos em 7  Minutos”.   No  momento em que 

fomos explicar à “Revista Veja” que havia errado o “Estado de S. 

Paulo”,  apesar  de nos ter  ouvido,  trouxe outra matéria incorreta, 

incompleta,  distorcia,  que  teve  duas  edições,  uma ocorreu  mais 

próxima da verdade e a segunda foi mais esquentada.  A história 

dos vídeos  se  resume a isso.   Os vídeos  foram feitos  sim,  são 

serviços e nada mais.

Queria  destacar  que  a  geração  de  receitas  próprias 

cresceu bastante no ano de 2009, o que permitiu, pela primeira vez, 
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que o orçamento da EBC,  embora crescendo para 457 milhões, 

diminuísse o aporte de recursos da União,  do Tesouro Nacional, 

pois  passaram  de  350  para  300,  porque  conseguimos  viabilizar 

receitas  por  meio  da  contribuição  de  fomento  à  comunicação 

pública, uma parcela mínimia que recebemos dessa contribuição, 

serviço publicitário legal, comercialização de grade, em suma, são 

as formas de fazer receitas próprias que a EBC tem e é desejável 

que faça mais receitas.

Quanto  ao  programa “Brasilianas.org”  não  é  o  único, 

mas  apenas  mais  um  contrato  de  produção  de  conteúdo  por 

inexigibilidade praticado pela  EBC,  conforme nós  informamos ao 

repórter da “Folha de S. Paulo” e não que ele tenha descoberto, 

pois nos procurou para saber informações sobre o programa que 

iria estrear na segunda-feira,  dia 9,  mas teve acesso a todos os 

elementos do processo.

A  Diretora  de  Jornalismo,  com  o  representante  da 

Diretoria  Jurídica  e,  depois,  o  próprio  diretor  jurídico  entrou  em 

contato  e  explicamos  minuciosa  e  didaticamente  ao  repórter  da 

“Folha de S. Paulo” que, num contrato, a inexigibilidade de licitação 

é uma previsão legal do art. 25 da Lei nº 8.666, em que se aplica 

em casos de notória especialização, de notório conhecimento e de 

serviços em que não se aplica a inexigibilidade, como, por exemplo, 

a autoria de um conceito de um produto.
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No caso do “Brasilianas.org” trata-se de um programa 

que, tanto quem o concebeu como o seu apresentador, Jornalista 

Luís  Nassif,  são  de  notório  reconhecimento,  o  apresentador  e  o 

formato,  que  foi  desenvolvido  e  proposto  a  nós,  à  Diretoria  de 

Jornalismo,  aprovado  pelo  Comitê  de  Programação,  pois  é  o 

formato de um programa em que o debate é iniciado na internet, 

com  os  internautas,  com  interatividade,  complementando-se, 

coroado  depois,  no  programa  da  televisão,  que  se  trata  do 

“Brasilianas.org” propriamente dito.

O jornalista  tem notória  especialização e  o  formato  é 

original e singular desenvolvido por eles.  Não há nada de ilegal no 

contrato,  a  não  ser  o  fato  de  que  boa  parte  da  mídia  possui 

diferenças com o Jornalista Luís Nassif pelo exercício da crítica de 

mídia  que  ele  faz,  o  que  o  torna  bastante  conhecido  por  essa 

atividade  em seu  blog,  mesmo  antes,  quando  era  Jornalista  da 

“Folha de S. Paulo”.

Fornecemos a esse Jornalista – esclareço que fomos 

nós  quem fornecemos  –,  por  meio  do  Diretor  Jurídico  que  está 

presente,  uma  lista  de  outros  contratos  que,  também,  são  por 

inexigibilidade,  conteúdos  desenvolvidos  por  outros  produtores 

independentes.   Citamos  como  exemplos  o  programa  “Papo  de 

Mãe”,  da  Diretoria  de  Jornalismo;  o  programa  “Expedições”,  da 

Diretoria  de Produção,  que é  o  programa de ecologia,  da Paula 

Saldanha, notabilíssima produtora na área ambiental; o “Samba na 

Gamboa”, programa artístico, com o artista João Nogueira; além de 
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outros da Imprensa, com o não menos notável, Jornalista Alberto 

Dines; além de um quinto, que gostaria de fornecer, que é o “TV 

Piá”,  que  se  trata  de  um  conteúdo  ainda  em  desenvolvimento, 

contratado à produtora, também notável e autora do projeto, Diléa 

Frate, que é, essencialmente, produtora e, também, jornalista.

A inexigibilidade não é a única forma de se contratar, 

Presidente, conforme já relatamos a este Conselho, pois estamos 

cada vez mais praticando o pitching.

Neste  momento,  há  três  pitching na  praça  para  a 

seleção de três novos programas e está para estrear o programa 

derivado do  pitching primeiro,  mas é  uma experiência  inaugural, 

uma  contribuição,  inclusive,  que  deixaremos  à  comunicação 

pública,  onde  nunca  se  praticou  o  pitching no  setor  público  no 

Brasil.  A inexigibilidade, mesmo assim, continuará sendo praticada 

sempre  que  for  necessária,  assim  como  um  convênio, 

eventualmente,  com  uma  instituição  parceira,  quando  não  por 

possível aplicar o pitching ou outra forma de licitação para escolher 

aquilo que alguém já “concebeu e inventou”, pois aquilo que já está 

inventado, inventado está.  Poderá a TV Brasil dizer que é muito 

bom, mas não quer.

Agora, o pitching é usado quando queremos provocar o 

mercado a desenvolver um formato para certo tema.
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São essas as explicações, em resumo, que a Diretora 

Jurídica e a de Jornalismo poderão complementar.

Quero aproveitar a oportunidade dada pela Presidente 

para dizer que, na última reunião, também pontuamos que a EBC, 

em sua reunião  de  Diretoria  Executiva,  de  janeiro,  discutiu  uma 

proposta de política de esportes.  Temos nos ressentido de não ter, 

oficialmente,  uma  diretriz  na  área  de  esportes.   Diante  disso, 

mantemos alguns pontos que já existiam, intensifica-se um pouco 

de jornalismo esportivo, mas não temos uma diretriz.

Há  pouco  tempo,  recusamos  a  oferta  de  uma 

transmissão  estrangeira,  porque  muitos  disseram  que  o  esporte 

estrangeiro..., era um jogo ocorrido na Espanha, com não sei quem, 

num  campeonato  europeu.   Em  suma,  fizemos  o  exercício  da 

transmissão da “Copa Paulista de Juniores” experimentalmente, até 

para testar a nossa capacidade de lidar com esse tipo de evento.

Temos ofertas, por exemplo, como agora, da “Série C”, 

de transmitir em conjunto com as emissoras da ABPEC a Série C 

do Campeonato Nacional.

Distribuiremos  a  proposta  que  foi  objeto  de  uma 

deliberação da Diretoria Executiva, que foi consolidada por dois dos 

nossos gerentes que mais conhecem de esporte, como o Eduardo 

Castro, Gerente Executivo de Jornalismo, e o Francisco Teixeira, de 
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Rádio, que colocaram no papel a nossa proposta, digamos assim, 

as diretrizes que consideramos razoáveis, mas gostaríamos muito 

do  referendum do  Conselho  para  que  possamos  avançar  sem, 

amanhã, termos um questionamento se estavam ou não na diretriz 

do editorial transmitir tal modalidade esportiva.

Como a Presidente avisou, a pauta é densa e o tempo é 

curto, estou encerrando, mas, se houver condições de deliberação, 

agradecemos porque temos cobranças, por exemplo, propostas que 

estão  precisando  de  uma  resposta;  caso  não  seja  possível, 

paciência, faremos na próxima reunião.

Muito obrigada.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO –  Se  me permite 

uma  pergunta,  algo  que  me  deixou  um  pouco  triste  foi  o 

deslocamento ou o fim o programa “De lá pra cá”, porque o achava 

muito didático, ensinava muito bem o passado do Brasil.  Ele saiu 

do ar realmente ou foi deslocado no tempo?

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Ele continua às segundas-feiras, depois do programa do Nassif, às 

23  horas,  continuando  no  domingo,  das  18  horas  às  19  horas, 
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porque foi feito um levantamento de audiência e concluiu-se que, no 

domingo, é mais bem assistido que na segunda-feira.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Mas  não  foi 

avisado, precisaria haver essa comunicação.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheiro,  creio que possamos estar  cometendo uma falha de 

chamada par explicar melhor isso.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Talvez deva ter mais chamadas realmente.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Complemento 

que é ótimo não ter saído do ar, porque é muito bom.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Não saiu e não sairá, pois é um dos nossos programas queridos,
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CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ainda sobre o esclarecimento sobre os aqueles 

dois pontos o Ministro Ottoni quer dar uma palavra.

CONSELHEIRO  OTTONI  FERNANDES (Subchefe 

Executivo da Secom) – Obrigada Presidente.

Boa tarde para todos e para todas.

A Secom possui  várias  áreas de atuação e uma das 

principais  é  a  da  Secretaria  de  Imprensa  da  Presidência  da 

República,  chefiada  pelo  Jornalista  Nelson  Breve.   A  Secom 

também é  responsável  pela  publicidade institucional  do  Governo 

Federal  pela  definição  de  políticas  de  publicidade  de  todo  o 

universo  das  estatais,  ministérios  e  autarquias,  pela  política  de 

patrocínio das empresas estatais, pela coordenação das ações de 

comunicação de ministérios e autarquias; possui uma área forte no 
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exterior,  votada para a promoção do Brasil  no exterior;  e  possui 

uma Diretoria de Internet, que acaba de lançar um novo portal.

Para darmos transparência ao relacionamento entre a 

EBC Serviços e a Secom, fizemos uma alteração este ano, pois já 

está em vigor um contrato, de uns 50 e poucos milhões.

Estamos pagando pelos serviços que a EBC presta para 

a Presidência da República, pagando objetivamente.  Cotamos no 

mercado cobertura de um evento do Presidente, em que a equipe 

deve fazer o deslocamento, tem de fazer a cobertura, colocar no ar 

a ANBR, existe toda uma produção.  Se o Presidente se desloca 

para o exterior, uma equipe da ANBR o acompanha, mas a equipe 

da TV Brasil o acompanha se for o caso, se a decisão da Diretoria 

Editorial da TV Brasil achar que a viagem do Presidente merece ser 

coberta,  mas  a  equipe  desse  serviço  sempre  acompanha  o 

Presidente.

O  que  fizemos?   Antes,  tudo  estava  embutido  no 

orçamento geral, mas, este ano, fizemos um contrato...

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

rubrica especial é da prestação de serviço.
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CONSELHEIRO  OTTONI  FERNANDES (Subchefe 

Executivo da Secom) – Mas este ano fizemos um contrato que faz 

parte dessas receitas adicionai.  Cotamos no mercado, porque a lei, 

mesmo tendo inexigibilidade,  dispensa de licitação,  aliás,  mesmo 

tendo,  precisamos  cotar  no  mercado.   Por  exemplo,  a  parte  do 

serviço referente à NBR deu 40 milhões, a cotação que nos passou 

a EBC Serviço; a cotação mais cara que tivemos foi de 96 milhões e 

a  mais  baixa  foi  28  milhões.   Então,  está  dentro  dos  limites. 

Assinamos um contrato, exatamente, para dar transparência, para 

acabar com isso.

Os  vídeos  pedidos  pela  Secretaria  de  Imprensa  da 

Presidência  exibidos  no  blog do  Planalto  foram  cotados,  estão 

dentro desse serviço que são prestados à Secretaria de Imprensa 

da Presidência da República.

Acho  que  tenha  havido,  sim,  um  avanço  no 

relacionamento, tornando precisos os serviços a serem prestados, a 

cotação de cada um desses serviços, até para que possamos exigir 

uma melhor qualidade possível.   Foi  essa também a razão, pois 

queremos que a EBC Serviços preste um serviço de alta qualidade. 

Cobraremos esse serviço e o contrato, inclusive, prevê que, se a 

EBC  serviços  não  prestar  esse  serviço  com  a  qualidade  que 

necessitamos, iremos contratar no mercado, a partir disso, que é, 

também, um desafio para que a EBC Serviços melhore a qualidade 
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e não trate, burocraticamente, a Presidência, mas a trate como um 

cliente exigente, porque está pagando por isso.

Era o esclarecimento que tinha que dar.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ministro.

Algum conselheiro quer mais alguma explicação?  Estão 

todos esclarecidos.

Passaremos ao próximo item, que se trata da reunião 

anterior, que decidirmos que teríamos 15 minutos com a Ouvidoria 

em todas as reuniões.

Peço ao nosso Ouvidor, Laurindo Leal Filho, que passe 

a relator, em 15 minutos, os principais pontos e aspectos que vem 

notando e observando ao longo do seu trabalho nos últimos meses.
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O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Muito 

obrigado Presidente.

Senhores ministros, diretoria, colegas da EBC, senhoras 

e senhores conselheiros, esta é a primeira oportunidade que temos 

de falar neste Conselho, formalmente, pela Ouvidoria.

Havia  sido informado pelo  Secretário  de que  teria  10 

minutos.  Então, fiz questão de escrever e cronometrar o tempo, 

embora não tenha precisão, mas com terei, agora, 15 minutos, lerei 

mais devagar.

Lerei a minha exposição para não estourar o tempo.

A Ouvidoria tem apresentado relatórios periódicos por  

escrito ao Conselho.  Neles estão sintetizadas as demandas mais  

recorrentes  e  consistentes  vindas  dos  leitores,  ouvintes  e  

telespectadores,  bem  com  as  respectivas  análises  por  nós  

realizadas.

Como  esta  é  a  primeira  exposição  oral  ao  Conselho  

cabe,  ainda  que  brevemente,  apresentar  alguns  fundamentos  

básicos do nosso trabalho.  Eles se sustentam nas características  

peculiares que marcam o surgimento – com a EBC – de um serviço  

público nacional de comunicação no Brasil.
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Nesse sentido a Ouvidoria assume, além de sua função  

básica  de  articular  a  relação  público-empresa,  uma  outra,  –  

pedagógica  –  que  busca  disseminar,  entre  todos  os agentes  do  

processo  de  comunicação,  as  bases  e  as  características  

fundamentais do que seja um serviço público nessa área.

Não  cabe  aqui  uma  longa  dissertação  sobre  as  

peculiaridades desse tipo de serviço.  Mas é preciso ressaltar que  

são essas as premissas que – acreditamos – deveriam nortear todo  

o  trabalho  desenvolvido  pela  EBC.   Desde  as  admissões  de  

servidores às linhas editoriais dos diferentes veículos.

Embora  tendo  como  referência  essa  dimensão  mais  

ampla,  a  Ouvidoria  –  por  sua  natureza  e  pela  sua  formulação,  

inclusive, legal – restringe seu trabalho ao acompanhamento e as  

análises dos conteúdos veiculados pelos canais da EBC.

Comentário: É muito comum eu ser procurado por funcionários que 

querem  me  contar  casos  administrativos  funcionais.   Eu  tenho 

deixado  muito  claro  que  a  Ouvidoria  se  restringe  a  análises  de 

conteúdos veiculados pelos canais da EBC.

É  dentro  dessa  perspectiva  que  atuamos.   E  temos  

como  ponto  de  referência  básico  a  idéia  de  que,  como  toda  
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empresa  de  comunicação,  nossa  produção  visa  atingir  grandes  

públicos simultaneamente, em escala massiva, mas – ao mesmo  

tempo – nos dirigimos ao indivíduo isoladamente.

É por isso, por exemplo, que num telejornal nunca nos  

dirigimos  aos  telespectadores  no  plural  e  sim  a  cada  um  

individualmente, com se a mensagem de massa fosse, no momento  

da recepção, personalizada.  Dizemos “você vai ver agora e não  

vocês vão ver agora.  Isso vale para qualquer meio, seja comercial  

ou público.

No  entanto,  nós  nos  diferenciamos  dos  meios  

comerciais na medida em que eles somam e agrupam os indivíduos  

em  categorias  de  audiência  pré-estabelecidas,  eliminando  a  

individualidade para oferecer produtos de massa.  Nós não.  Nós  

prestamos serviços a partir das necessidades dos indivíduos que,  

para  tanto  devem  ser  ouvidos,  respeitados  e  –  na  medida  do  

possível – atendidos em suas demandas.  Pois elas são, no nosso  

entender, a referência mais objetiva capaz de medir a eficiência do  

serviço prestado.

Em síntese,  cabe dizer  que a Ouvidoria,  tendo o seu  

trabalho  efetivamente  incorporado  pelos  gestores  da  empresa,  

pode se tornar um dos mais eficientes sensores (com S!) a serem 

utilizados pela EBC junto ao seu público.  E a partir da captação e  
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elaboração das mensagens recebidas moldar as suas grades de  

programação horizontal e vertical.

Dito isso, passo a destacar – resumidamente – algumas  

das questões, como disse antes, mais consistentes e recorrentes,  

apresentadas  pelo  público  e  que  permitem  algum  grau  de  

generalização.

Vamos  a  elas,  dividindo-as  pelos  três  conjuntos  de  

veículos  da  empresa:  Agência  Brasil,  Sistema  de  Rádio  e  

Televisão.

Agência Brasil

A Agência é fonte de inúmeros veículos de comunicação  

no Brasil  e  no Exterior.   É raro o dia em que um grande jornal  

brasileiro  não  cite  a  Agência  como  referência  de  determinada  

notícia  por  ele  publicada.   O  que  revela  de  um  lado  a  alta  

credibilidade conquistada e, de outro, a importância de mantê-la.

Ainda  assim,  os  nossos  relatórios  quantitativos  

periódicos mostram que a linha “Erros de Informação” detectados  

pelos leitores é a que apresenta, infelizmente, os maiores valores  

absolutos.

20



Ainda em relação à Agência há um problema grave de  

acesso ao seu conteúdo que vem sendo apresentado desde 12 de  

fevereiro último e ainda não solucionado.  Naquela data o site saiu  

do ar, voltando dois dias depois como hotsite (quase um blog) com  

pouquíssima  funcionalidade.   Não  é  possível,  por  exemplo,  

conseguir o acesso a qualquer informação arquivada antes daquela  

data.  São inúmeros os leitores e jornalistas usuários dos serviços  

da Agencia que buscam a Ouvidoria pedindo uma solução para o  

problema.

Sistema de rádio

A  manutenção  da  programação  esportiva  neste  ano  

recebeu elogios de ouvintes, ao mesmo tempo em que, parte deles  

reclama do fato dela se restringir ao futebol e, mais do que isso, ao  

futebol do Rio.

A Ouvidoria tem recebido pedidos para que haja melhor  

qualidade nas transmissões via internet e de que o site da EBC  

ofereça  on  line  todo  o  conteúdo  transmitido  pelas  rádios.   Há  

reclamações  de  radiodifusores  que  retransmitem programas  das  

emissoras  da  EBC  quanto  à  instabilidade  das  transmissões  via  

satélite.
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Ouvintes também manifestaram o desejo de que haja o  

retorno da dramaturgia na programação das emissoras, sobretudo  

na Nacional do Rio.

Cabe  destacar  a  realização  de  um  programa  da  

Ouvidoria  sobre  mídia  e  homossexualidade,  em  decorrência  de  

manifestação  que  recebemos  de  um  ouvinte  questionando  a  

veiculação  de  marcha  carnavalesca  considerada  depreciativa  

("Galo Boiola"), em programa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

A Ouvidoria encaminhou a reclamação do ouvinte aos  

gestores  da  Rádio  Nacional  do  Rio  que  reconheceram o  erro  e  

apresentaram desculpas em carta escrita por Cristiano Menezes e  

lida  no mesmo programa onde houve a  veiculação do conteúdo  

criticado.

Comentário:  Eu trouxe isso como um exemplo da humildade,  do 

reconhecimento do erro e da resposta do erro no mesmo espaço, a 

explicação, a justificativa, no mesmo espaço onde ele havia sido 

cometido.

Como  conseqüência  da  leitura  da  carta,  uma  

pesquisadora  enviou  mensagem  de  felicitações  à  EBC  pela  

iniciativa  e  a  publicou  em  seu  blog,  além  de  parabenizar  

publicamente a Ouvidoria pela mediação do problema.
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A  cobertura  jornalística  de  fatos  extraordinários  que  

merecem a interrupção da programação tem sido preocupação da  

Ouvidoria.  Ela foi motivada por demanda de ouvinte que estranhou  

o fato da Nacional de Brasília não informar a prisão do governador  

Arruda em edição extraordinária.  A questão de quando interromper  

a programação para dar uma notícia importante tem sido discutida  

internamente com a direção de jornalismo e a superintendência de  

rádio.

Foi firmado também um convênio entre a EBC e a UnB  

pelo  qual  estudantes  e  professores  de  comunicação  daquela  

Universidade passam a acompanhar e a analisar a programação  

das oito emissoras de rádio da empresa, como forma de subsidiar o  

trabalho da Ouvidoria.

Comentário: São oito emissoras de rádio funcionando 24 horas por 

dia  e  a  Ouvidoria  não  dava  conta  disso.   Então  firmamos  esse 

convênio, para que tenhamos, inclusive, além da possibilidade de 

tempo, mais gente trabalhando, também de um olhar mais externo 

sobre  a  nossa  programação,  de  alguma  forma  qualificado  pela 

UNB.  Espero, já conversei inclusive com a Presidente, que isso 

seja o embrião do programa EBC/Universidade.

TV Brasil
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Excluem-se canal Integracion e NBR por não existirem 

demandas significativas em relação a eles.  Fiquemos com a TV  

Brasil.

Há elogios generalizados para a toda à programação e  

particularizados  para  determinados  programas.   São  várias  as  

manifestações  de  telespectadores  ressaltando  a  diferença  

percebida entre o conteúdo apresentado pela TV Brasil  e aquele  

exibido pelas emissoras comerciais.  Vale transcrever um trecho de  

uma das  mensagens:  "gostaria  de  parabenizar  a  TV Brasil  pela  

programação  que,  dentre  as  muitas  qualidades,  ressalta  a  

diversidade  do  povo  brasileiro  e  contribui  para  o  crescimento  

educacional e político da população".

Nesse  sentido  cabe  destacar  a  programação  voltada  

para o público infantil, reconhecida pelos telespectadores como um  

diferencial importante em relação às demais emissoras.

Os programas musicais também são bem avaliados pelo  

público e, entre eles, destaca-se o Samba na Gamboa.  Alem dos  

elogios há muitas  demandas para acompanhar  as gravações,  já  

que o formato do programa admite essa presença.  Acreditamos  

que, dentro das possibilidades logísticas da emissora, poder-se-ia  

estabelecer algum critério público para atender a essa demanda.  

Ou mesmo realizando, periodicamente, uma gravação em recinto  

que caiba uma platéia maior.
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Observação: Estou frisando esse aspecto, que parece menor para 

essa discussão, mas acredito que esse seria talvez o embrião de 

programas  de  auditório  qualificados  a  serem  exibidos  pela  TV 

Brasil.  É muito grande a demanda de pessoas que querem assistir 

à gravação do Samba na Gamboa.  E vocês sabem que o espaço é 

limitado.  Então estou sugerindo, a Ouvidoria sugere algum tipo de 

ação no sentido, talvez não toda a gravação, mas talvez uma por 

mês seja feita num recinto que caiba mais gente.  Isso possibilitaria 

gradativamente testarmos um formato de auditório para programas 

da TV Brasil.

Quanto  ao  horário  atual  de  exibição  são  várias  as  

manifestações contrárias dos telespectadores que preferiam ver o  

programa  mais  cedo,  às  20h  como  era  anteriormente.   Nesse  

sentido, a Ouvidoria insiste, como já fez em outros relatórios, na  

importância de uma faixa musical nesse horário, capaz de oferecer  

uma  alternativa  concreta  para  o  telespectador  em  relação  às  

demais emissoras.

E  aqui  entramos  na  questão  das  grades  vertical  e  

horizontal.   Um faixa  musical  consistente  às  20h  permitiria  uma  

articulação vertical entre ela e o Repórter Brasil capaz de valorizar  

a  audiência  de ambos.   E horizontalmente  tenderia  a  fidelizar  o  

telespectador interessado em música e informação numa faixa que  

iria das 20h às 22h.
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Outra questão recorrente e delicada refere-se a exibição  

de  programas  religiosos  nas  manhãs  de  sábado  e  de  domingo. 

Seguimos  recebendo  reclamações,  especialmente  pela  falta  de  

isonomia entre as religiões.  Entendemos que soluções drásticas  

são inaplicáveis, mas o Conselho poderia estudar uma política de  

médio e longo prazo para enfrentar essa questão.

O problema dos intervalos interrompendo programas já  

foi  mencionado em outros relatórios, sem que houvesse solução.  

Filmes  e  debates  interrompidos  freqüentemente  incomodam  o  

telespectador.   Comentário  critico  a  respeito  foi  feito  no  ar,  por  

exemplo,  pela apresentadora Leda Nagle.   Sem necessidade de  

vender produtos, as mensagens institucionais da TV Brasil  talvez  

pudessem ficar restritas apenas às “horas cheias” apenas.

E  agora  as  questões  técnicas.   São  recorrentes  as  

manifestações  de  telespectadores  queixando-se  das  dificuldades  

em sintonizar a TV Brasil em várias partes do país.  Há cidades e  

regiões onde o sinal simplesmente não chega, há outras em que  

chega fraco ou sujeito a muitas interferências e há cidades onde a  

retransmissão é feita por emissoras ou retransmissoras locais que  

cortam  o  sinal  da  TV  Brasil  e  o  substituem  por  suas  próprias  

programações.
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Há  casos  em  que  a  retransmissora  coloca  no  ar  a  

programação  da  TV Brasil  e  nela  são  feitas  chamadas  para  os  

programas  seguintes.   Só  que,  em  determinado  momento,  a  

programação  nacional  é  interrompida  para  a  veiculação  de  

programas  locais,  frustrando  o  telespectador  que  aguardava  os  

programas anunciados.

Uma das reclamações mais recentes é de Alirio Cesar  

de Almeida Gomes.  Diz ele:  moro em Belo Horizonte.  No dia da 

estréia do programa Brasilianas.org, o canal 9, que transmite a TV  

Brasil, colocou um outro programa no ar.  Mesmo assim, não havia  

áudio.  Qual seria o problema?”

E para finalizar o relato de um fato raro e significativo: a  

visita de um telespectador à Ouvidoria no Rio.

Comentário:  Os  contatos  são  feitos  basicamente  por  e-mail, 

telefone e carta, mas:

Silvio César de Oliveira Freire, de 35 anos, estudante da  

UNIRIO, foi comunicar o problema de sintonia da TV Brasil no seu  

bairro no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.  Fez  

isso, segundo ele, porque a programação da TV Brasil é importante  

para  a  sua  formação  e  seus  “programas  esclarecedores”.  

Lamentou,  no  entanto,  a  falta  de  mais  programas  de  debates  

capazes de colocar em confronto múltiplas idéias.
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A  Ouvidoria  concorda  e  agradece  a  atenção  dos  

senhores,  colocando-se  à  disposição  para  qualquer  outro  

esclarecimento.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Lourival.

Passaremos à etapa de, pelo menos, 10 a 15 minutos 

de debates ou de encaminhamentos que os senhores conselheiros 

queiram fazer ou explicações a mais que a diretoria possa querer 

nos fornecer.  Estão abertas as inscrições.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não  tenho  a  pretensão  de  responder  a  todas  as  questões  do 

alentado relatório do Ouvidor, pois há questões muito importantes 

que  também  têm  pautado  a  nossa  ação  de  corrigir,  pois  umas 

coisas são possíveis e outras não.
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Em relação à Agência Brasil, um dos gargalos da EBC é 

a  questão  de  tecnologia.   Herdamos  da  antiga  Radiobrás  uma 

plataforma  deficiente,  deficitária,  sem  banda  e  uma  série  de 

recursos de Tecnologia da Informação, e sem uma unidade dentro 

da empresa responsável que não fosse mais que uma gerência de 

informática no quinto escalão da administração.

Acolhemos  a  proposta  do  Secretário-Executivo. 

Recentemente, fizemos mais uma reforma administrativa na EBC, 

vimos ajustando a empresa para criar as instâncias necessárias e 

para  criar  a  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  e  da 

Comunicação,  a  DTIC,  que  é  a  última  diretoria  da  EBC. 

Desmanchamos a Diretoria Administrativo-Financeira, transferimos 

todas as suas atribuições para a recém criada Secretaria Executiva, 

por meio de um Decreto, que nos foi dado pelo Presidente.  Com 

isso, pudemos dispor de uma Diretoria, porque a lei  não permite 

que a EBC tenha mais de seis diretorias.

Atualmente,  estamos  precisando  de  muitas  diretorias 

que  não  existem.   Por  isso,  em  algum  momento,  teremos  de 

enfrentar uma mudança na lei, mas não será agora certamente.

Com isso apresento aos senhores conselheiros o Diretor 

Gerson  Barrey,  que  assumiu  recentemente,  depois  da  última 

reunião do Conselho, a nova Diretoria que foi criada, e o Conselho 

de Administração aprovou, como permite o Decreto do Presidente, 
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que façamos mudanças pelo próprio Conselho de Administração, 

mudanças de ordem administrativa.

Agora, sim, estão sendo tomadas as providências e não 

vamos nos alongar nesse assunto, talvez, um dia possamos discuti-

lo.  Estamos tomando as providências de criar uma Diretoria que 

cuide de Tecnologia não só nos aspectos de web como, sobretudo 

da gestão dos novos equipamentos de produção em sistema digital 

que  estão  chegando,  que  vão  representar  um  grande  salto  na 

qualidade de produção da TV Brasil, assim como das rádios e da 

Agência  Brasil,  que  será  beneficiada  pela  aquisição  de  vários 

desses insumos de informática e de TI.

Até que isso aconteça não é possível, pois uma pane 

ocorrida  recentemente  deixou  todas  as  Diretorias  de  Jornalismo 

numa situação, realmente, muito desagradável, o que foi um dilema 

para um dirigente ter conteúdo e não conseguir veiculá-lo.  Houve 

uma pane grave, mas com os esforços conjuntos da Diretoria de 

Jornalismo com a Diretoria de TIC, conseguimos fazer um site, um 

hot site para abrigar os conteúdos e permitir a veiculação até que 

consigamos agora,  sim, construir  um novo portal  para a Agência 

Brasil.

O que estamos trabalhando mesmo é para construir um 

portal  de  convergência  de  mídias  para  as  mídias  EBC,  mas  a 
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emergência, neste momento, é a Agência Brasil,  que está sendo 

providenciada, dentro do possível, essa solução.

Convido  o  Gerson  para,  se  quiser  complementar, 

rapidamente, algo, pois, caso contrário, a Presidente nos cortará a 

palavra, visto que a pauta está pesada.

Antes,  queria  falar  rapidamente  sobre  a  questão  de 

emissoras que utilizam o nosso sinal.   Estamos, neste momento, 

fortalecendo a Superintendência de Rede, que está passando por 

uma reestruturação.

Os senhores  verão  na  apresentação do  Garcez  e  do 

Coelho  que,  na  verdade,  não  existem esse  tanto  de  emissoras, 

formalmente, repetidoras da TV Brasil, existem muito piratas.  Além 

de ter que encontrar parceiros legais, vigiar a TV por assinatura, 

cuidar da parabólica etc.,  de tentar ampliar a própria rede, ainda 

temos que combater as piratas.

A  Superintendência  de  rede  está  passando  por  uma 

reformulação  para  enfrentar  esses  problemas  todos,  mas  a 

apresentação,  daqui  a  pouco,  vai  responder  às  várias  dessas 

questões.
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Para  finalizar,  queria  falar  sobre  os  religiosos,  mais 

ainda,  queria  agradecer,  de  público  e  na  frente  do  Conselho,  a 

compreensão do Ouvidor pelas dificuldades da Diretoria Executiva 

de  propiciar  as  condições  para  a  veiculação  do  programa  do 

“Ouvidor” em televisão.  Creio que, agora, consigamos fazer isso, 

pois consegui um cargo e mais uma situação de produção.  Tudo 

isso aconteceu por dificuldades de ter equipamentos e pessoas e, 

também, uma dificuldade interna dentro da Diretoria de saber onde 

se faz o programa do “Ouvidor”.  Se ele fiscaliza a produção e se 

fiscaliza jornalismo, pois não será ali que irá produzir, pois, também 

disseram  que  não  tinham  editoras,  quer  dizer,  não  têm  mais 

editoras, mais produtoras, em suma, pessoas.

Além  dos  programas  que  as  duas  Diretorias  fazem, 

agora, faremos o programa, em São Paulo, sob a supervisão do 

Diretor-Geral e, acredito que, em breve, o Laurindo terá essa notícia 

para dar ao Conselho, mas a falha é essencialmente da Diretoria 

Executiva de não ter conseguido criar as condições.  Não é caso de 

má vontade, pois os senhores sabem que contratar pessoas.  Os 

equipamentos  chegaram,  a  EBC  recebeu  equipamentos  novos. 

Temos, agora, mais câmeras e mais ilhas.  Resolvido o problema 

de  equipamento,  o  nosso  problema  é  pessoal,  mas  estamos 

conseguindo  formar  uma  equipe  para  fazer  o  programa  do 

“Ouvidor”.

Desses muitos assuntos, quero falar apenas sobre um, 

os religiosos, pretendíamos provocar o Conselho a se manifestar, 
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mas queríamos,  antes,  definir  outra  situação indefinida,  que  é  a 

política  de  esportes.   Por  isso,  trouxemos,  hoje,  os  primeiros 

subsídios, as primeiras manifestações sobre a política de esportes.

O conselho terá que ter uma posição muito firme para 

nos ajudar na questão dos religiosos.  Esses programas todos lá 

estavam na televisão que herdamos.  Todos são objetos de acordos 

antigos, alguns envolvem forças políticas, e uma oposição enorme, 

sobretudo do Arcebispo do Rio de Janeiro.  Não adianta mexer com 

a Missa, e não mexer com outros programas evangélicos etc.  A 

nossa  idéia,  se  estivesse  exclusivamente  na  alçada da  Diretoria 

Executiva, era propor uma faixa ecumênica dominical, com tempos 

iguais,  e  o  próprio  conselho  assumir,  depois  que  tomar  uma 

deliberação, quais são as religiões que deveriam ser contempladas. 

Há  uma  posição  de  que  o  Estado  é  laico  e,  portanto,  não  tem 

religião.  O Estado ser laico é outra coisa, mas a TV é pública, e 

logo  é  da  sociedade,  no  meu  modesto  entendimento.   E  na 

sociedade existe a religiosidade, existe a diversidade religiosa.

Eu estudei  as grades de outras televisões públicas,  e 

quase  todas  têm  uma  faixa  ecumênica  paritária.   Agora,  como 

definir quantos judeus, qual a porcentagem, aí não sei.  Acho que o 

conselho precisa exercitar-se sobre isso.

Temos  uma  proposta  que  eu,  pessoalmente,  sou 

simpática, mas a Diretoria nunca levou à frente, os responsáveis 
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pela execução dessa proposta, que era passar a transmitir, e aí é 

operações  e  produção,  não  a  Missa  do  Arcebispo  do  Rio  de 

Janeiro, que é local, mas para todo Brasil a Missa de Aparecida do 

Dom Damasceno.  Ele veio pessoalmente falar comigo.  Sé é para 

ter  Missa,  que  seja  de  Aparecida,  que  é  nacional,  a  capital  do 

catolicismo.  Penso que essa seja uma proposta de transição, até 

que se discuta o assunto.  Mas entendemos que esse é um assunto 

de alçada do conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Podemos  colocar  isso  para  discussão  nas 

câmaras temáticas.

Mais algum conselheiro quer falar?

CONSELHEIRO  LOURIVAL  MACEDO –  Sobre  esse 

problema da agência, que saiu do ar.  A rádio também saiu do ar 

várias vezes no mês passado, não sei se é coincidência ou não, de 

os equipamentos pifarem todos ao mesmo tempo.  A emissora de 

rádio, a Rádio Nacional AM foi pelo problema do transmissor, e a 

Agência  o  sistema  de  informática.   Agora,  na  rádio,  a  diretoria 

passada,  com  aquela  mudança  de  salas  e  departamentos, 

mudanças de local, de um andar para outro, acabou pegando todo 
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acervo da rádio.  A rádio foi criada em 1958, quando entrou no ar 

aqui em Brasília.  Esse acervo sumiu.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Quem te falou que sumiu?

CONSELHEIRO LOURIVAL MACEDO – É porque tudo 

que precisávamos, não achávamos, ou da época de Getúlio Vargas, 

ou  mesmo  depois.   Foi  recuperada  uma  parte,  por  esforço  de 

alguns funcionários, alguns que tinham arquivo em casa.  Ele não 

está completo.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Seja mais preciso, filho, porque quando é que sumiu?  Sumiu ao 

longo dos anos?  Seja mais preciso.

CONSELHEIRO LOURIVAL MACEDO – Ao longo dos 

anos, não.  Na última diretoria, com aquelas mudanças todas de 

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

Este conselho aqui  fiscaliza esta diretoria.   Então, não me traga 

problema do passado para o conselho.

CONSELHEIRO LOURIVAL MACEDO – Mas uma coisa 

tem ligação com a outra.  A nossa preocupação é o seguinte: o 

acervo da agência também sumiu.  Esse acervo vai voltar?  Com a 

saída do ar, o arquivo, pelo menos é o que todo mundo diz, e que 

se precisa pesquisar, não encontra.  Com a agência funcionando 

apenas como um blog, tem aquele material de quando começou a 

funcionar, para cá; para trás, não.  Queremos saber se esse acervo 

ficará  paras  sempre  sumido,  ou  se  vai  retornar,  se  vai  ser 

resgatado, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu 

na rádio.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O  conselheiro  está  pedindo  um 

esclarecimento?  Quem poderia dar?
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Deixa fazer uma introdução antes de falarem.  Olha aqui,  há um 

problema de acervo que vem de gerações, da Rádiobrás.  Eu não 

respondo,  nem  eu,  nem  essa  diretoria,  pelo  passado.   Há  um 

problema  de  acervo,  acumulado  num  depósito,  num  lugar,  num 

galpão no Setor de Indústrias, para onde muitos conteúdos foram 

sendo levados ao longo dos anos.  Estamos buscando uma parceria 

com o Instituto Brasil 21 para a recuperação daquele acervo.  Neste 

momento estamos nomeando uma gerente executiva de acervos de 

gestão de conteúdos, que é uma grande profissional da Acerp, Alaci 

Barcas, para cuidar dessas coisas.

Agora,  sobre  esses  acontecimentos  do  passado,  nós 

não respondemos, são de outra empresa, da Radiobrás.  Com a 

mudança do rádio, atendendo a uma gritante solicitação do rádio, 

sacrifiquei a Diretoria Jurídica que ia para o segundo andar, para 

colocar o rádio lá, não coube tudo.  Então, por decisão do próprio 

sistema de rádio,  algumas coisas também foram levadas para o 

nosso  depósito,  onde  vamos  investir  na  recuperação.   Isso  é  o 

passado, esses são os acervos de rádio.

Agora, por favor, Lourival, aqui não existe uma diretoria 

para recuperar o passado.  Vamos fazer tudo para recuperar a má 

gestão  dos  acervos  do  passado.   Agora,  não  ponha  em  nossa 

conta.  Por favor.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Deixa  solicitar  à  diretoria  que  esclareça 

rapidamente, porque temos mais um conselheiro que quer algum 

esclarecimento e ainda temos dois pontos de pauta.

A SRA. HELENA CHAGAS (Diretora de Jornalismo) – 

Acho  que  o  passado  está  bem esclarecido.   Agora,  quero  falar 

sobre  o  presente,  porque  no  presente  a  Agência  Brasil  tem um 

acervo, sim, de fotografias e de informações e matérias, e todas 

elas poderão ser acessadas no novo site.  Agora, o site caiu, cai 

tudo.  Se foi  colocado um hot  site  no ar,  é óbvio que o Gerson 

poderá esclarecer tecnicamente aqui, um hot site não suporta esse 

arquivo todo.  Mas o arquivo não sumiu, absolutamente, pelo amor 

de deus, não fale essa palavra porque isso é uma preciosidade, é 

um perigo falar isso.  Não sumiu, está lá, é a memória da Agência 

Brasil.  Está tudo lá e vai entrar no ar, e quando o Gerson vai falar 

agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gerson, por favor.
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O SR. GERSON BARREY (Diretor de Tecnologia) – Boa 

tarde, presidente, conselheiros, conselheiras.  O que Helena falou, 

eu ratifico, realmente é correto.  A Agência Brasil sofreu exatamente 

pelo sucesso que vinha tendo,  com um site  construído há muito 

tempo  atrás  e  que  não  estava  preparado  para  absorver  a 

quantidade  de  acessos,  de  motores  de  busca,  de  RSS,  enfim, 

tecnologias  mais  modernas,  que  concorriam  com  o  acesso  do 

cidadão comum.  Desde o ano passado, já tínhamos solicitações na 

Ouvidoria pedindo melhoras na performance da Agência Brasil, e já 

vínhamos trabalhando para buscar essa melhora.

No  dia  12  de  fevereiro  fomos  surpreendidos  por  um 

colapso que aconteceu na Agência Brasil, em que em duas horas 

nós recuperamos, através de um hot site,  a  operacionalidade do 

setor da Agência Brasil.  Perdemos, digamos, uma manhã, em que 

não se postou novas notícias, e ao meio dia já estávamos postando 

notícias.  Em breve, esperamos que até final desde mês, tenhamos 

já  um novo site,  com conteúdo maior,  da Agência  Brasil.   Essa 

recuperação do passado, ela só tem que ser mais criteriosa, porque 

estávamos mudando de tecnologia, mas está lá e vamos já lançar 

com  o  máximo  de  conteúdo  que  for  possível.   Dentre  esses 

conteúdos estão as fotografias, as grandes reportagens, e também 

as notícias já veiculadas desde o dia 02 de   fevereiro.  Mas fiquem 

tranqüilos que o conteúdo está salvo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – OK.  Ótimo.  Por favor, Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Boa 

tarde a todas e a todos.  Em primeiro lugar queria registrar como 

tem sido oportuna essa discussão sobre Ouvidoria.   Acho que o 

trabalho da Ouvidoria tem sido muito bem encaminhado, não só do 

ponto de vista da transmissão das críticas, como do ponto de vista 

das respostas que essas críticas suscitam,  não só esclarecendo 

eventuais  problemas  como,  às  vezes,  corrigindo  problemas 

apontados.  Acho que realmente é uma boa orientação incentivar 

bastante esse trabalho e dotar a Ouvidoria das melhores condições 

para que possa fazer um bom trabalho, como tem sido feito até o 

momento.

Penso que os conselheiros deveriam ser incentivados a 

se manifestarem sobre essas críticas que foram feitas na Ouvidoria, 

através  de  e-mail,  para  isso  ir  se  constituindo  uma  rede  de 

discussão, de amadurecimento crítico; e o público, em geral, a meu 

ver  deveria  ser  bastante  incentivado,  a  existência  da  Ouvidoria, 

esse trabalho todo, o fato de que regularmente, no conselho, essas 

críticas  são  submetidas  à  discussão.   Tudo  isso  deveria  ser 

bastante divulgado, porque faz diferença a favor do nosso trabalho 

aqui no conselho curador e da EBC.
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Queria  me  deter  num  ponto  particular,  que  é  essa 

questão dos religiosos.  Acho que realmente já consideramos essa 

questão  aqui,  numa  reunião  anterior,  devemos  reformar  essa 

situação  da  maneira  como  se  encontra,  da  maneira  como  foi 

herdada.  Sou plenamente favorável que tenhamos aquilo, não sei 

exatamente o que ela quis dizer com isso, mas acho que Tereza 

Cruvinel falou em faixa ecumênica.  Acho que a religiosidade é uma 

dimensão  absolutamente  fundamental  para  o  povo  brasileiro.   É 

mais que razoável que a televisão pública exprima, dê voz a essa 

dimensão.   Agora,  a  questão  é  saber  como  vamos  fazer  isso. 

Parece-me,  inclusive,  interessante  termos uma audiência  pública 

sobre  essa  questão.   Acho  que  a  religião  é  de  tal  maneira 

importante  no  Brasil  que  justificava  isso,  termos  uma  audiência 

pública sobre como a TV.  Inclusive isso daria legitimidade à nossa 

reforma, porque não é razoável que se mantenha a situação atual, 

de  algumas religiões  difundirem o  seu   crédulo  através  da  rede 

pública, e outras não terem o mesmo direito.  Não dá para imaginar 

também  dar  um  tempo  para  cada  religião,  porque  senão  a  TV 

pública vai virar uma TV religiosa.  Quer dizer, é razoável termos 

uma faixa ecumênica, é preciso discutir como essa faixa ecumênica 

seria trabalhada, e eu proponho que realmente signifique aos atuais 

detentores do tempo religioso da TV pública que isso vai acabar, e 

propormos uma Audiência pública para discutirmos essa questão. 

Vem os representantes das religiões, os ateus e todos discutamos 

uma maneira  de  mantermos  a  discussão  dos  valores  religiosos, 

mas como vamos fazer isso.  Essa é a grande questão, o grande 

desafio.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro, temos duas audiências públicas 

marcadas esse ano, uma em junho e uma em dezembro.  As duas 

já  têm um tema, a de junho é programação e a de dezembro é 

rádio.  O que pensa de fazermos uma consulta pública pela internet. 

Isso satisfaz?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Talvez 

pudéssemos  fazer  outra  forma  de  consulta,  já  que  temos 

programadas essas duas audiências.  Nesse momento não tenho 

uma resposta pronta, mas parece-me que talvez essa sugestão que 

tinha dado, da Câmara específica preparar para a próxima reunião 

uma proposta, ouvidos os conselheiros, que teriam um mês para se 

manifestar, para que possamos abordar isso.  Em primeiro lugar eu 

pensei  numa  audiência,  porque  o  tema  parece-me  de  alta 

relevância, muito sensível, e que merecia uma audiência.  Se isso 

vai  postergar  muito,  podemos criar  outras formas de consultas e 

discussão para que o conselho chegue a uma posição ainda este 

ano, a respeito desse assunto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Talvez uma proposta de consulta pública pela 
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internet ou uma câmara específica.  Mais à frente podemos decidir 

sobre uma das duas formas.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Presidente,  a 

internet  seria  perigosa,  porque  ela  tem  o  anonimato,  e  aí 

aparecerem as respostas mais estranhas sem ter a assinatura de 

quem efetivamente redigiu o tema.  Acho que a internet não serve 

para  uma  consulta  desse  tipo.   Acho  que  uma  câmara,  sim,  e 

também temos que pensar com muita tranqüilidade, mas cultos não 

deveríamos transmitir.  Poderia se criar um noticiário religioso, em 

que todas as religiões pudessem oferecer um noticiário etc.  Mas o 

culto, no Brasil, é quase impossível.  Temos certamente centenas 

de religiões no Brasil nesse momento.  Quando havia uma religião 

oficial do Império, ou uma religião dominante, tudo era muito fácil. 

Hoje  somos um país plurirreligioso,  e temos que ter  consciência 

disso,  até  como  TV  pública.   Agora,  noticiar,  eventualmente, 

funções religiosas,  é  positivo.   Mas transmitir  função religiosa,  e 

qualquer culto, vamos criar um problema imenso para a TV Brasil e 

também para o próprio público.  Mas isso não impede, também, que 

o Repórter Brasil apresente todas as funções religiosas existentes 

no Brasil, tudo aquilo que acontece.  E isso tem sido feito com muito 

cuidado,  e  muito  bem  até.   Isso  é  positivo,  mas  culto  religioso 

integral  parece-me contrário  ao que Tereza não gosta,  o estado 

laico.  O estado laico não pode transmitir culto.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) –  Mas a TV não é estatal, conselheiro.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Ela não é estatal. 

Ela é pública, mas por isso mesmo o público é diverso, não é desta 

ou  daquela  religião,  é  de  todas  as  religiões,  num  pluralismo 

religioso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na 

minha opinião a TV pública expressa a diversidade da sociedade. 

Agora, o nosso problema não é colocar, só queria deixar claro o 

seguinte: não colocamos nenhum programa religioso no ar, o nosso 

problema é tirar.  Nós fomos escorraçados, quase quanto tentamos 

ir à Casa Paroquial.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Eu vou lhe dar um 

caso específico, para não ficar constrangido.  A TV Cultura de São 

Paulo tem uma missa, todo domingo às seis horas da manhã.  Não 

tem nada a ver com a TV Cultura, mas poderia dar alguma imagem 

de Aparecida do Norte, mas não todo domingo uma missa.  Não 

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

TV Cultura transmite a missa de Aparecida, nós transmitimos uma 

missa que já estava na TVE do Rio de Janeiro.  Eu queria explicar 

isso melhor.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Eu entendi, você 

é uma sucessora das religiões, a gente percebe que você é uma 

freira...

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não.  Eu quero é que o conselho brigue com  o Arcebispo, porque 

eu não vou mais lá.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Tirar vai ser difícil, 

porque aquilo que não se dá não se tira.  É muito complexo.
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A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É 

isso que estou colocando, o nosso problema não é colocar, o nosso 

problema é como tirar.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Abrindo  um 

noticiário específico para todas as religiões, inclusive para a religião 

que tem hoje um espaço maior.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

minha proposta para o conselho era negociar com eles que já estão 

lá  há anos,  a faixa ecumênica,  porque aí  é  uma transição,  uma 

negociação.  Olha, todos vão ter espaços iguais etc., e tal.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Mas  não  pode 

dizer todos, porque tem muitas religiões nesse Brasil.  É complexo. 

Vai ficar a semana toda no ar com religião.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas não tem budismo aqui.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Senhores  conselheiros,  temos  mais  duas 

pessoas inscritas e temos que passar para o próximo ponto,que é 

rádio, e ainda temos mais um.  Gostaria de levar essa...

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Acho que tem que 

ir à câmara analisar o tema.  Isso é muito complexo, muito difícil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Talvez  na  câmara  já  criada,  de  direitos 

humanos e cidadania.  Podemos discutir melhor esse assunto.

Vamos lá, Ana, e depois Conselheiro Lourival.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Boa tarde a todos.  Acho que já está internalizado 

neste Conselho que devemos nos ocupar não só da TV como do 

rádio.  E eu confesso que estou um pouco perdida com relação à 
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Agência.   Quem  é  responsável  pela  Agência,  é  a  diretora  de 

jornalismo?

Queria propor, não sei se para a próxima reunião, que 

fizesse uma...

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É a 

Diretoria Executiva, responsável por todos os canais.  As diretorias 

respondem especificamente.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Eu sei, Tereza.  Só queria sugerir, como temos hoje 

uma apresentação da Superintendência de Rede, talvez a diretora 

de  jornalismo  pudesse  nos  colocar  mais  a  par  do  que  está 

acontecendo exatamente, como funciona.  É a sugestão que faço. 

Não sei se todos concordam.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Lourival, por último, e rápido.

48



CONSELHEIRO  LOURIVAL  MACEDO –  Voltando  a 

esse  assunto,  tocado  aqui  pelo  Daniel  Aarão  e  o  Conselheiro 

Cláudio Lembo, sobre religião.  Eu viajo muito de carro, fico ouvindo 

rádio,  e cada cidade que passa,  às  vezes a programação é um 

programa religioso.  Essa é a mesma questão do futebol.  Eu, por 

exemplo, raramente ouço futebol no rádio, vejo na televisão.  Mas 

sou a favor de que se tenha porque a maioria da população gosta 

de futebol.   Se não fossem as religiões,  com os problemas que 

temos no Brasil, o estado não daria conta de atender a população, 

as religiões exercem um papel importantíssimo na construção da 

ética, de uma forma ou de outra, e também para conscientizar as 

pessoas a serem mais cordatas, não serem violenta, para combater 

a violência.  Então, acho que o programa religioso pode existir sim. 

Agora, é como levar esse programa.  Vamos estudar como fazer. 

Mas acho que a  religião  pode existir,  sim,  e  até  deve,  senão o 

estado não dá conta de segurar ninguém.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Agora, no segundo momento da reunião, é a 

apresentação  da  Superintendência  de  Rádio,  que  terá  trinta 

minutos,  inicialmente,  para  sua  apresentação,  e  depois  vamos 

debater  o  assunto  que  há  muito  tempo  esse  conselho  vem 

solicitando um melhor esclarecimento.  Então, chamamos o Orlando 

Guilhon, Superintendente, que vai fazer a apresentação.
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O  SR.  ORLANDO  GUILHON (Superintendente  de 

Rádio) – Boa tarde a todas e todos, conselheiros e conselheiras, 

diretores  e  gestores  da  EBC.   Agradeço  pela  oportunidade  de 

apresentar  o  trabalho  da  nossa  equipe.   Rapidamente,  queria 

apresentar  parte  da  equipe  que  está  aqui,  dois  assessores, 

companheiro  Chico  Teixeira,  pelo  Rio  de  Janeiro,  e  atrás  o 

companheiro  Bráulio  Ribeiro,  por  Brasília;  e  os  três  gerentes 

regionais, Cristiano Menezes, do Rio de Janeiro, Taís Ladeira, aqui 

atrás,  por Brasília,  e a Gerente da Amazônia,  Sofia Ramon, que 

vieram me ajudar um pouco no debate aqui.

Vamos usar a metade do tempo para fazer a exposição 

inicial, e na outra dedicar ao debate.

Distribuímos  dois  materiais  de  apoio,  as  grades  das 

emissoras e um pequeno texto situando o contexto de cada uma 

das emissoras.  Não vou perder tempo falando da importância do 

rádio,  da  capilaridade  do  rádio,  da  força  do  rádio,  da 

espontaneidade  e  do  ritmo  do  rádio,  e  quantas  vezes  já  foi 

anunciada a morte do rádio, do advento agora do rádio digital etc. 

Realmente, para falar de nove mídias em meia hora, precisaríamos 

ser um pouco mais objetivos.

Estão aí as nove mídias.  São três emissoras situadas 

na cidade do Rio de Janeiro, a MEC AM, do Rio de Janeiro, a MEC 
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FM, do Rio de Janeiro, e a Nacional AM, do Rio de Janeiro; três 

emissoras  situadas  na  cidade  de  Brasília,  a  Nacional  AM,  a 

Nacional FM e a MEC AM, de Brasília; e duas emissoras voltadas 

para  a  Amazônia,  embora  uma  delas  seja  produzida  aqui  em 

Brasília,  que  é  uma  emissora  em  ondas  curtas,  a  Nacional  da 

Amazônia,  voltada  para  toda  região  da  Amazônia  Legal,  e  a 

segunda  delas,  essa,  sim,  encravada  no  interior  da  Floresta 

Amazônica,  na  cidade  de  Tabatinga,  fronteira  tríplice  com  a 

Colômbia e com o Peru.  Já vamos falar um pouco sobre cada uma 

delas.

Primeiro,  o  sistema está  baseado numa programação 

educativa,  artística,  recreativa  e  de  jornalismo,  informação  local, 

fundamentalmente, produzida pelas equipes de cada emissora, sob 

a  coordenação  da  Superintendência  de  Rádio,  subordinada  à 

Diretoria Geral da EBC.  E também, como conteúdo, programação 

jornalística  nacional,  Repórter  Brasil,  Nacional  Informa,  Repórter 

Nacional,  que é produzido fundamentalmente pela Diretoria,  pelo 

Núcleo  de  Rádio  e  Jornalismo  da  Diretoria  de  Jornalismo,  que 

também  nos  oferece  conteúdo  para  disponibilizar  em  nossas 

emissoras.

Vamos fazer uma apresentação baseada na grade atual 

das emissoras,  apresentar  os  novos programas já  aprovados no 

Comitê de Programação da EBC, que já fez parte do plano de ação 

apresentado aos senhores na última reunião do Conselho.
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MEC AM 800 – Música, Educação e Cultura

Basicamente  a  MEC  AM  é  a  sucessora  da  Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro.  Ela tem uma programação 24 horas 

no ar, tem onze programas jornalísticos por dia, a maior parte deles 

ao vivo, além de 15 programas no final de semana; o transmissor é 

de  uma  concessão   para  100  quilowatts  mas  funciona  hoje 

precariamente  com  50  quilos.   O  perfil  da  programação  é 

fundamentalmente voltado para informação jornalística, música com 

inflexão  na  MPB,  e  aquele  bloco  que  chamamos  de  educação, 

cultura, inclusão, programação infantil.  Atinge fundamentalmente o 

público das classes B e C.

Está aí a grade de programação.  Não vou perder tempo 

com ela, os senhores receberam uma cópia dela.  Vou fazer uma 

análise pontual, no próximo slide.  Por bloco, temos um conjunto de 

programas que são programas autorais, feitos dentro do estúdio por 

um produtor-apresentador.  Estão todos aí.  Tem desde programas 

de  música  popular,  programas  de  música  regional,  de  música 

instrumental etc., programas de música de coral; até cinco planilhas 

musicais.   Aí  não  são exatamente  programas,  são  playlists  com 

apresentação  e  desapresentação  das  músicas,  e  algumas 

inserções  de  serviço  ao  longo  da  programação.   Estão  aí  as 

principais planilhas musicais.
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Quatro programas de informação jornalística, um deles 

voltado  para  debate,  outro  mais  para  noticiário;  uma  análise  do 

trabalho da imprensa,  feita  pelo  observatório  da imprensa,  e um 

programa mais para a área de artes e cultura.

Três programas de variedades.  São aqueles programas 

onde o apresentador-produtor vai intercalando música e informação, 

prestação de serviço, quadros especiais etc.  É a chamada revista 

de variedades.

E  um  programa  ao  vivo,  de  auditório,  semanal,  feito 

dentro do auditório da Rádio MEC, o Ao Vivo Entre Amigos, voltado 

para a música popular brasileira.

Um programa infantil, que na realidade tem sua origem 

na  Rádio  Nacional  do  Rio  de  Janeiro,  mas  é  transmitido 

concomitantemente com a Rádio MEC.

E um programa de esportes.

Essa é basicamente a grade de programação da MEC 

AM; ao longo da programação, vários programetes, e campanhas 

sobre artes, cultura, educação, música, sobre o próprio programa 

da Ouvidoria, semanal etc.  Isso permeia toda a grade da MEC AM.
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Os  novos  programas  aprovados  no  Comitê  de 

Programação:  o Zoasom, que é um programa fundamentalmente 

focado no jovem, no adolescente, feito no auditório, duas horas de 

apresentação, e parceria com o Criar Brasil, e com universidades 

públicas e privadas.

Maestros da MPB, feito com o Maestro Jaime Allen, que 

é o maestro da Maria Bethânia, que vai trabalhar fundamentalmente 

a questão da orquestração,  das grandes orquestras,  e vai  bater-

papo com os músicos e maestros orquestradores.

O  Som  das  Bandas  é  um  resgate  do  trabalho  das 

chamadas Bandas de Coreto, bandas do interior do Estado serão 

convidadas a participar semanalmente, em programas ao vivo no 

nosso auditório.

E o Vozes Brasileiras, que é focado na música vocal, 

coordenado, produzido e apresentado pelo mago Wagabi, que é do 

MPB4, que vai trabalhar exatamente a história da música popular 

brasileira,  a  partir  dos  vários  conjuntos  vocais  que  surgiram 

principalmente a partir da década de cinqüenta.

98,9 MEC FM – Na onda da música clássica
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A MEC FM surgiu  no  início  dos  anos  oitenta,  com o 

surgimento das FMs no Brasil.  Ela é focada fundamentalmente na 

chamada  música  de  concerto,  a  música  clássica,  85%  da  sua 

programação  é  dirigida  a   esse  segmento.   Ela  tem,  também, 

algumas faixas muito tênues de informação e de outros segmentos 

musicais, como música instrumental.  Fundamentalmente ela atinge 

um público A/B, na Grande Rio de uma forma  geral.  

A  MEC  FM  atinge  o  conjunto  do  Estado  do  Rio  de 

Janeiro, e franjas de Minas e São Paulo.

Está  ai  a  grade  da  MEC  FM,  que  os  senhores  já 

receberam, e a análise da grade, por bloco de programas.  Estão aí 

os programas chamados musicais autorais, feitos por um produtor 

dentro do estúdio, boa parte deles voltados para a música clássica 

ou  música  de  concerto.   As  planilhas  musicais,  com  locução  e 

serviços.   Estão  todas  aí.   Ao  longo  da  programação,  quatro 

pequenas  janelas  de  jornalismo e  informação,  a  maioria  voltada 

para a área de cultura, informação cultural.  Um programa ao vivo, 

todas as sextas-feiras, às cinco horas da tarde, há um programa no 

estúdio sinfônico, onde trabalhou o Villa-Lobos, Camargo Oniéri e 

outros grandes instrumentistas e maestros brasileiros.  E ao longo 

do  dia,  várias  campanhas  e  spots  institucionais,  trabalhando 

questões musicais, culturais e educativas.
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Os  novos  programas  aprovados  pelo  Comitê  de 

Programação.  Um programa voltado para as crianças, Blin-Blen-

Blon, feito pelo Maestro Tim Rescala.  Um programa voltado para 

música e cinema, feito pelo Fabiano Canosa, contando um pouco a 

história  do  cinema,  a  importância  da  música  no  cinema, 

entrevistando gente do mundo da sétima arte.  Programa Som de 

Letra, feito pelo Olívio Gutemberg, de São Paulo, focando a relação 

entre  poesia,  literatura  e  música,  fundamentalmente  letras  de 

músicas.  E o programa que já está no ar, voluntariamente vai se 

tornar um programa com um caráter um pouco mais profissional, 

feito pela Associação de Violões do Rio de Janeiro, dirigida pelo 

Luis Carlos Barbieri.

ZYJ460 1.130  quilohertz –  Rádio Nacional do Rio de Janeiro – 

Uma Emissora EBC – Empresa Brasil de Comunicação

Outra emissora histórica, com mais de setenta anos de 

existência, onde nasceram as grandes matrizes do rádio brasileiro, 

a  música,  a  informação,  humor,  dramaturgia,  o  esporte  e  os 

chamados programas de auditório, grandes maestros e interpretes 

conhecidos passaram por essa emissora, foi líder de audiência nos 

anos quarenta  e  cinqüenta.   Todo mundo conhece a  história  da 

Rádio Nacional.  Teve um projeto de revitalização no ano de 2003, 

reconstruíram  o  auditório,  os  estúdios  etc.;  tem  um  transmissor 

também  que  deveria  funcionar  com  100  quilos  e  funciona  com 

cinqüenta,  relativamente  novo.   Já  estamos  providenciando  um 

ainda mais moderno, com cem quilos, e voltado fundamentalmente 
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para  esse  perfil  de  programação,  música  popular  brasileira, 

informação e serviço, esportes, e focado nos públicos C, D e E.

Aí está a grade da emissora, e a análise por bloco.  Seis 

programas de esporte.  Portanto, pela primeira vez, percebam que 

são três emissoras na mesma cidade, elas não competem entre si, 

elas  complementam  o  perfil  de  programação,  atingem  públicos 

diferenciados.  Essa tem um peso bastante forte do esporte, tem 

seis programas musicais autorais – as outras têm bem mais –, tem 

várias  planilhas  musicais,  cinco  programas  de  jornalismo  –  o 

jornalismo é forte na emissora,  temos problemas de carência de 

equipes, mas estamos tentando resolver isso –, quatro programas 

de variedades que alternam muito com a prestação de serviços, 

quadros,  informações,  programetes  etc.   E  o  principal  programa 

infantil que temos nas nossas emissoras, que é feito lá dentro do 

auditório da Rádio Nacional, Programa Rádio Maluca, todo sábado 

de  manhã  enche  o  auditório  de  crianças,  músicos,  poetas, 

contadores de histórias etc.   Há mais de cinco anos faz enorme 

sucesso.

Os novos programas musicais aprovados pelo comitê de 

programação.  O primeiro deles, Garimpo, trabalhando a chamada 

produção independente de música popular brasileira, chamadas de 

pequenas  gravadoras;  os  músicos  que  são  desconhecidos  das 

grandes mídias, das grandes gravadoras, coordenado, produzido e 

apresentado  pelo  Cláudio  Jorge,  parceiro  do  Martinho  da  Vila. 

Produção do Gabriel Versiani.  O Época de Ouro, talvez o principal 
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e  mais  histórico  conjunto  de  choro  do  Brasil,  vai  voltar  a  se 

apresentar na Rádio Nacional, com convidados como Paulinho da 

Viola e outros, da área de samba e choro, do Rio e do país.  E a 

novidade, uma parceira com a APA FUNK, trazendo, a partir de um 

movimento  patrocinado  também  pelo  Ministério  da  Cultura,  de 

valorização do funk como legítima expressão cultura do nosso povo, 

das áreas mais marginalizadas do nosso povo, um funk de altíssima 

qualidade  coordenado  pelo  MC  Leonardo,  como  produtor  e 

apresentador desse programa.

ZYH 707 –  Rádio  Nacional  de  Brasília –  980 quilohertz –  50 
quilowatts de potência

Também outra emissora histórica, completa esse ano 52 

anos  de  existência,  surgiu  dois  anos  antes  da  inauguração  de 

Brasília, tem a sua história toda vinculada à história da cidade, da 

capital da República.  Tem hoje transmissores, durante o dia, de 

cinqüenta  quilos,  deveria  ter  à  noite,  tem  licença  para  ter 

transmissores de 600 quilowatts, e infelizmente trabalhamos apenas 

com 50  quilowatts  também na parte  da  noite.   Programação 24 

horas,  e  o  foco  da  programação  em  jornalismo  e  informação, 

cultura,  educação  e  a  música  popular  brasileira  e  os  ritmos 

regionais, com a faixa de ouvintes principalmente nas classes C, D 

e E.
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Está aí  a grade de programação,  que os senhores já 

receberam.   E  a  análise  dos  blocos  de  programação.   Nove 

programas  focados  em  informação  jornalística,  portanto  é  uma 

emissora  eminentemente  jornalística;  seis  programas  de 

variedades,  onde  alterna  programação  musical  com  informação, 

serviços, programetes, parcerias etc.  Cinco planilhas musicais, com 

alguma inserção de serviço;  quatro programas musicais autorais, 

portanto  um  número  menor  de  programas  autorais  do  que 

certamente  aparecerá  na  Nacional  FM  de   Brasília.   E  dois 

programas de esportes, repetindo um pouco o resgate da tradição 

do esporte na Rádio Nacional do Rio, de Brasília, e também agora 

estamos tentando na Amazônia.  E a famosa Missa Dominical, que 

se os senhores nos ajudarem a retirá-la, nós agradeceremos.

Ao longo do dia, vários programetes e campanhas, spots 

institucionais, educativos etc., etc.

Os  novos  programas  aprovados  pelo  comitê  de 

programação: o Cidade 980, que na realidade já começou a estar 

no ar, mas está agora regulamentando a sua parte de contratação 

jurídica, uma parceria com a Abrasso aqui do DF.  Na realidade, a 

produção  de  conteúdo  noticioso,  informativo  e  tal,  nas  cidades 

satélites de Brasília, a partir de rádios comunitárias.

O  Ação Periferia,  é  uma parceria  com a  CUFA,  aqui 

também do Distrito Federal com o foco mais na área cultural, na 
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música, nas expressões culturais da periferia aqui de Brasília, como 

também algum conteúdo de informação.

ZYC 479 – 96,1 – Rádio Nacional FM Brasília – 20 quilowatts de 
potência

O fenômeno das FMs que surgem no Brasil a partir dos 

anos oitenta, está aí a Nacional FM de Brasília, já com 34 anos de 

existência,  um  transmissor  bastante  razoável,  uma  potência 

razoável,  atinge  Brasília  e  o  seu  entorno,  vinte  quilowatts  é 

suficiente.   24 horas de programação.  O foco é essencialmente 

uma  rádio  musical  contemporânea,  música  instrumental, 

independente, artistas de Brasília, músicas regionais etc.  Alguma 

coisa  em  faixa  de  boletins  informativos  espalhados  durante  a 

programação.   Aliás,  essa  explicação  de  porque  não  houve 

interrupção quando da prisão do Arruda.  A reclamação é de um 

ouvinte da FM Nacional, que teoricamente está sintonizada numa 

emissora  musical.   Então,  esse  caso  a  opção  editorial  é  não 

interromper a música, esperar terminar o bloco musical, para dar a 

informação,  coisa  que  não  precisa  ser  feita  nas  AMs,  onde 

interrompemos  para  dar  o  boletim  extraordinário  em  casos  de 

situações  emergenciais  como esse  da  prisão  do  Governador  do 

Distrito Federal.

Está  aí  a  grade  de  programação que  os  senhores  já 

receberam.  Está aí a análise da grade por bloco de programas. 
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Tem onze  planilhas  musicais,  seis  programas  musicais  autorais, 

estamos  trazendo  mais  dois  para  dentro  da  grade,  que  já  vou 

explicar.  Seis programas de jornalismo, mas com um foco muito 

ligado em cultura e manifestações artísticas etc., alguma coisa de 

informação mais geral.  Um programa de variedades e apenas de 

serviço,  o  Ritmo  da  Notícia,  e  ao  longo  do  dia  uma  série  de 

pequenas  campanhas,  programetes.   Programetes,  em  geral,  é 

aquele  tipo  de  formato  quatro  minutos,  três  minutos,  não  é  um 

programa  de  55/56  minutos,  e  por  isso  chamamos  de  spots, 

programetes, campanhas.

O  Comitê  de  Programação  aprovou  dois  novos 

programas, que estão para entrar na grade, o Então Foi Assim, que 

será  produzido  e  apresentado  pelo  pesquisador  Rui  Godinho, 

baseado  no  lançamento  do  livro  que  ele  tem,  que  é  um  livro 

histórico abordando toda história da música popular e a visão de 

seus  autores  em cima  de  oitenta  sucessos  mais  conhecidos  da 

música popular brasileira.

E o Acervo Origens, também apresentado e produzido 

pelo pesquisador Cacai Nunes, baseado em todo um trabalho de 

pesquisa que ele desenvolveu na Escola de Choro Rafael Rabelo, 

sobre o conteúdo de um blog que também está disponibilizado em 

rede.

98,9 – MEC FM – Na onda da música clássica
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Explicação:  o  prefixo  fala  em  MEC  FM,  porque  na 

realidade essa é a única emissora que não é efetivamente uma 

emissora, é uma retransmissora, ela capta o sinal da MEC FM pelo 

Brasilsat  1,  baixa  em  Brasília,  e  divulga  através  da  MEC  AM, 

embora seja uma emissora com uma qualidade de som pior do que 

as FMs, essa foi uma decisão tomada na época da gestão da Acerp 

em 2001.  Temos uma proposta de vir a criar, talvez em Brasília, um 

núcleo de produção voltado para a música de concerto, a chamada 

musica clássica,  que é muito rica aqui  na capital,  e  infelizmente 

ainda hoje meramente só reproduzimos o sinal da MEC FM do Rio 

de Janeiro.

Está aí a história da construção do rádio.  Depois, se 

tiverem curiosidade, podemos dar mais informações, e o texto que 

produzimos certamente não houve condições

ZYE 365 – Rádio Nacional da Amazônia – Transmitindo diretor 
de  Brasília  nas  faixas  de  49  metros –  Freqüência  de  6.180 
quilohertz –  25  metros –  Freqüência  de  11.780  quilohertz – 

Rádio Nacional da Amazônia – A sua voz no rádio brasileiro

Essa  é  uma  emissora  em  ondas  curtas,  produzida 

fundamentalmente  na  cidade  de  Brasília,  obviamente  temos  que 

viajar  muito  para  a  região  da  Amazônia  Legal,  para  apurar  as 

matérias, fazer as notícias e os rádios documentários, mas o nosso 
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desejo, no futuro próximo, é ter um núcleo de produção principal em 

Manaus, fazendo esse trabalho lá.  Ela tem mais de trinta anos de 

existência,  é  uma  emissora  fundamental  para  a  população 

amazônica; em várias regiões das Amazônia, ela é o único meio de 

comunicação,  transmite  fundamentalmente  informação,  muita 

cultura,  muita música,  prestação de serviços,  muita comunicação 

quase que interpessoal, as pessoas mandam recados através da 

rádio,  sobre o que vai  acontecer  no dia seguinte na sua região; 

atinge populações ribeirinhas, populações urbanas, populações da 

floresta, comunidades indígenas etc.

Perfil de informação em música brasileira, prestação de 

serviços.   Programação,  dezenove horas diárias  no ar.   Ela  fica 

cinco horas fora do ar, devido a um convênio que terminou, agora, 

com a  Rádio  China.   Estamos  tentando  recuperar  esse  horário. 

Público C, D e E, e atinge os nove estados, talvez um pouco mais, 

porque  ela  é  ondas  curtas,  acaba  ultrapassando  os  limites  da 

Amazônia  Legal,  atingindo  inclusive  outros  países  da  América 

Latina, fronteiriços à região amazônica.

Está  aí  a  grade  de  programação.   E  a  explicação 

pontual, por bloco.  Onze programas dedicados a jornalismo, cultura 

e  informação.   Portanto,  ela  é  também  uma  emissora 

eminentemente jornalística, tem cinco programas de variedades que 

intercalam  música,  serviços,  informação,  quadros  especiais 

educativos, quatro planilhas musicais, com locução e inserção de 

serviços;  apenas  quatro  programas  musicais  autorais,  que  são 
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esses  quatro  que  estão  aí,  dois  programas  de  esportes,  que 

reproduzem, na realidade, programas feitos pela Nacional do Rio e 

pela Nacional de Brasília.

E a Missa Dominical, que aparece lá, ela é gravada aqui 

em Brasília, e reproduz na Amazônica.

Novo programa de serviços e informação, aprovado pelo 

comitê de programação.  Chama-se Ponto a Ponto.  É um programa 

focado numa parceria com as rádios comunitárias de toda Região 

Amazônica, um convênio com a ONG Centro de Defesa de Direitos 

Humanos de Educação Popular do Acre, mas tem outros parceiros 

também envolvidos, mas o convênio será com essa entidade.  E 

visa  dotar  de  conteúdos  informativos  e  jornalísticos  a  nossa 

emissora  principal  da  Região  Amazônica,  em  regiões  onde  não 

temos acesso, correspondentes, não temos reforços.

Esta é a Rádio Nacional do Alto Solimões – AM 670 quilohertz – 

FM – 96,1 – Uma onda verde no seu rádio

Uma rádio encravada na cidade de Tabatinga, fronteira 

com a Colômbia e com o Peru, região de tráfico de armas, de tráfico 

de  drogas,  de  tráfico  de  mulheres,  região  de  confronto  de 

nacionalidades, de perda de identidade nacional.  É um projeto que 

começou  em  parceria  com  o  Governo  federal,  Ministério  de 

Integração Nacional, depois acabou caindo no nosso colo, antiga 
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Radiobrás, atual EBC.  É desenvolvido por uma brava equipe de 

nove companheiros que residem na região.  Temos uma AM e uma 

FM praticamente a rádio é a mesma.  Temos duas freqüências para 

poder atingir, sob o ponto de vista da qualidade do sinal melhor a 

região, uma atinge com maio perfeição o núcleo da cidade e a outra 

se expande um pouco mais, tentando atinge a meso região do alto 

Solimões, que é constituída de nove municípios locais, e atinge uma 

população de 220 mil habitantes.

A  produção  local  já  atinge  cerca  de  30%  da 

programação, o resto é captado da grade da Radio Nacional da 

Amazônia, ondas curtas, e da Rádio Nacional AM aqui de Brasília.

Está aí a grade de programação, e a análise dos blocos. 

Nove  programas  jornalísticos,  culturais  e  de  informação;  quatro 

programas  de  variedades  e  serviços,  apenas  duas  planilhas 

musicais, com locução e serviço; dois programas de esportes, que 

reproduz na realidade a grade de programação da Nacional Ondas 

Curtas da Amazônia, e a Missa Dominical chega lá em Tabatinga, 

acreditem se quiser.  Ao longo do dia, programetes e esportes.

O novo programa aprovado pelo comitê de programação 

é o Alô Agricultura, uma parceria com o Sindicato de Trabalhadores 

e Trabalhadoras rurais de Tabatinga, focado na agricultura familiar, 

nas  políticas  públicas  na  área  da  agricultura,  divulga 

fundamentalmente informações e prestação de serviços nessa área.
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Por fim, a nossa nona mídia, uma Agência de Notícias 

pela  internet,  com  áudio,  essencialmente  disponibilização  de 

produtos de áudio, em operação desde 2004, acesso gratuito de 

material  de  áudio  produzido  pelas  oito  emissoras  de  rádio, 

cadastramento  pela  página  da  EBC.   Disponibiliza  arquivos  de 

áudio em MP3, no máximo oito minutos cada matéria, reportagens, 

boletins, matérias especiais, entrevistas clipadas da programação. 

São mais de oito mil  usuários cadastrados, a maior parte rádios, 

mas  tem  também  entidades  e  indivíduos  cadastrados.   É  uma 

média de mil e seiscentos áudios que são produzidos por mês, e 

são  disponibilizados  na  Rádio  Agência.   Atingimos  o  limite  de 

seiscentos  mil  downloads no  ano  de  2009,  corremos o  risco  de 

atingir,  este ano,  um milhão de downloads de acesso.   Tem um 

processo  que  começou  este  ano,  a  reformulação  do  leiaute  da 

Rádio  Agência,  a  melhoria  das  ferramentas  de  acesso,  tráfico, 

disponibilização, alternativas de comunicação através da internet.

Além  dos  quase  dezessete  programas  novos  que 

falamos, eles estão todos na fase final de execução de contratos 

para  poder  entrar  na  grade,  o  comitê  de  programação  também 

aprovou três novos núcleos de produção.  Não estamos chamando 

esses núcleos de programas, porque na realidade eles produzem 

conteúdo para todo o conjunto dessas nove emissoras, alguns mais 

e outros menos.  O primeiro deles é o Núcleo de Esportes.  Ele já 

existe, muito pequeno, três pessoas no Rio de Janeiro e uma em 

Brasília,  queremos contratar  um número  maior  de  pessoas  para 

poder fazer uma cobertura esportiva que vai estar expressa no texto 
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que a nossa diretora Presidente distribuiu para o Conselho no início 

desta reunião.

Show de Bola Nacional – Olha aí o timaço Nacional

É uma das vertentes das matrizes do rádio brasileiro.  O 

fato da definição de que a Copa do Mundo de 2014 será aqui, as 

Olimpíadas  de  2016,  Jogos  Militares  de  2013,  e  outros  eventos 

esportivos,  aumenta  a  demanda  por  esportes  nas  nossas 

emissoras.   Ajuda a fidelizar  muito a audiência quem entra para 

ouvir  futebol,  para ouvir  esportes,  acaba se fidelizando e ficando 

para o resto da programação.Precisamos agora sair do foco só do 

futebol, como já foi decidido na Diretoria Executiva, passar a cobrir 

esportes  olímpicos,  para-olímpicos,  militares,  estudantis, 

universitários, comunitários, femininos, indígenas, vamos cobrir os 

Jogos  Indígenas  da  Amazônia;  vamos  manter  a  cobertura  dos 

Jogos dos Clubes do  Rio  de Janeiro  e  da  Seleção Brasileira,  e 

estamos abrindo uma discussão em função da cidade de Brasília 

ser uma cidade atípica com um contingente de habitantes formados 

por  brasileiros  de  todas  as  regiões,  a  possibilidade  também  de 

transmitirmos  os  jogos  de  futebol  de  outros  times  do  Brasil, 

especificamente  para  Brasília.   Lembremos  que  rádio  é 

comunicação  local,  não  tem sentido  transmitir  um  jogo  de  duas 

equipes que não tenham torcedores naquela localidade, senão seria 

esquizofrenia.  Mas o caso de Brasília é um caso atípico e estamos 

analisando isso.
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Outra referência, portanto, histórica, do rádio brasileiro, 

assim  como  esportes  e  futebol.   Várias  emissoras  públicas 

internacionais utilizam esse gênero há muitos anos com sucesso, 

estamos  fazendo  parceiras  com  escolas  de  teatros,  grupos 

artísticos,  convidados,  novos  textos,  acervos  de  roteiros  etc.; 

programas de humor, programas de drama, rádionovelas.  Enfim, 

estamos  apostando  na  formatação  de  vários  gêneros  da 

rádiodramaturgia.

Rádio Maluca

E por  fim o Núcleo Infanto-Juvenil,  com o objetivo de 

conquistar as novas platéias, criar novos ouvintes.  Na realidade já 

temos  um único  programa,  que  é  o  Rádio  Maluca,  e  queremos 

estender essa faixa de uma única hora para três horas na manhã de 

sábado, além de outros dois programas que têm um perfil infantil e 

Juvenal, que é o Zoasom e o Blin-Blen-Blon.  E a partir daí começar 

a criar uma cultura de conquistar um público infantil juvenil para as 

nossas emissoras, não apenas no Rio de Janeiro, embora o núcleo 

esteja sediado no Rio de Janeiro, mas produzir conteúdos para as 

demais emissoras, inclusive para a Amazônia e para Brasília.

Nosso plano de ação,  só encerrando a apresentação, 

estão aí os cinco ou seis pontos já apresentados aos senhores na 

última  reunião.   A  implementação  dos  novos  conteúdos  já 

aprovados,  o  fortalecimento  da  Rádio  Agência  Nacional,  a 
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modernização das nossas discotecas para permitir maior conteúdo 

musical  nas  nossas  planilhas,  em  nossa  programação,  as 

coberturas especiais dos eventos, como Copa do Mundo, Eleições, 

Carnaval,  Fórum  Social  Mundial;  as  campanhas  institucionais 

educativas,  só esse ano temos Duzentos Anos de Chopin,  Cem 

Anos  de  Nelson  Cavaquinho,  de  Noel  Rosa  etc.   E  as  novas 

identidades sonoras das emissoras.

Faltaram as parcerias que vão para além das emissoras 

da  EBC.   Quero  citar  uma  expressamente,  que  está  aqui 

representada pelo nosso parceiro, Ministro da Cultura Juca Ferreira, 

que acabou de ser fechado, é um projeto chamado Prêmio Roquete 

Pinto,  primeiro  concurso  de  fomento  à  produção  de  programas 

radiofônicos focando em quarenta horas de conteúdo radiofônico 

para  todas  as  emissoras  públicas  do  Brasil,  nas  quais  estão 

incluídas  as  rádios  EBC,  em  quatro  gêneros,  rádio-dramaturgia, 

rádiodocumentário,  programas  infantis  e  juvenis,  e  aquilo  que 

chamamos de experimentação sonora, ou rádio arte.

E com isso encerro a nossa apresentação.   Obrigado 

pela atenção.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Muito obrigada.
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Temos  essa  fase  agora  de  um  debate,  de  uma 

discussão  sobre  esse  tema.   Então,  passo  a  inscrever  os 

conselheiros quem quiser falar.  Por favor,você primeiro.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Eu 

vou  ser  rápido  e  breve.   Gostaria  de  dar  os  parabéns  pela 

apresentação,  brilhante.   E  quero  destacar  a  Rádio  Nacional  da 

Amazônia, em ondas curtas, porque tenho tido a alegria de pegar lá 

no interior de Santa Catarina, onde resido, aos sábados e domingos 

estou sempre ligado nela.  Só gostaria de sugerir, como as rádios 

do  sul,  normalmente,  aos  sábados  e  domingos,  só  transmitem 

futebol, caso da Rádio Guaíba e Rádio Gaucha, também trabalhei 

em rádio, fui correspondente CBN no Campo e Momento Sebrae. 

Gostaria que se ampliasse de três para cinco minutos, parece-me, 

como era antigamente,  o  noticiário,  porque aos domingos faltam 

informações  no  interior,  o  camponês,  o  homem  do  campo 

geralmente está descansando e fica com carência de notícias.  É a 

minha sugestão.  Mas parabéns, e principalmente notei a melhora 

da  Rádio  Nacional  ondas  curtas  das  Amazônia,  transmitida  de 

Brasília.  Excelente, muito boa mesmo.  Fiquei muito feliz em poder, 

nos últimos tempos, ficar ouvindo ela nos fins de semana lá no meu 

sítio.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Paulo.  Ministro Juca, por favor.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Boa  tarde  a  todos.   Também 

queria parabenizar a apresentação, dizer que evidentemente que o 

rádio não foi superado pelas outras mídias, ao contrário tem papel 

especial na vida das pessoas.  Talvez porque a rádio não precisa 

de  toda  atenção,  pode  estar  fazendo  alguma  coisa,  proseando, 

trabalhando, às vezes até lendo, dirigindo.  Então, a rádio acaba 

tendo  uma presença  social  muito  maior  do  que  a  televisão  que 

qualquer outro suporte que exige atenção total.  Tem pesquisas que 

mostram  isso,  a  importância  da  rádio  para  todas  as  camadas 

sociais, e acho que isso deve nos estimular a dar uma importância 

maior à rádio, aqui nas reflexões, nos processos.

Quando  chegamos  ao  Governo,  em 2003,  ainda  não 

existia  a  EBC,  não  existia  essa  equipe  atual,  recebemos  no 

Ministério  da  Cultura  uma  carta  de  um  jornalista  importante  da 

Bahia, um jornalista aposentado, José Gomes Teixeira, o Joca, que 

muita gente aqui deve acontecer, escreveu um livro que virou um 

best  seller,  sobre  um  desafeto  dele,  o  Senador  Antonio  Carlos 

Magalhães, onde ele defendia que a  Rádio Nacional voltasse a ser 

nacional.  E poderiam ser rádios FMs dos estados, mas que teriam 

papel  de  integração  nacional,  até  de  dialogar  com  as  rádios 

estaduais, as rádios públicas estaduais, mas poderia, por exemplo, 
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fazer  migração  de  música  regional  para  outra  região,  criar 

concursos nacionais para estimular a produção de qualidade.  Ele 

abrir várias perspectivas do papel de uma rádio nacional, que não 

via  em  concorrência  com  as  rádios  públicas  estaduais,  mas 

dialogando, interagindo.  Na época mandei a carta para o Eugenio 

Dut, que era quem dirigia.  Acho que é interessante essa idéia de 

uma rádio de fato nacional, porque teria um papel interessante.  Ele 

até diz que tanto poderia ser para estruturar um campo de FMs, ou 

através de outro tipo de ondas, mas teria um papel interessante.

Acho que poderíamos começar a trabalhar com a idéia, 

também,  de  disponibilizar  programas  e  conteúdos  através  da 

internet.   A  Escola  de  comunicação  na  Bahia  tem  feito  uma 

disponibilização de programas pela internet, que é muito usado por 

rádios  comunitárias,  por  escolas  e  outros  meios.   Por  exemplo, 

sobre  meio  ambiente,  aí  eles  gravam,  tem  trinta,  quarenta, 

cinqüenta programas sobre a questão, história do Brasil.   E isso 

acaba tendo um papel importante, de alimentar um sistema maior 

que a própria capacidade de emissão, e tem a vantagem também 

que individualmente a pessoa pode se programar para assistir a um 

desses programas no momento que lhe for mais confortável.  E isso 

possibilita uma ampliação do efeito do impacto da possibilidade de 

uso desse tipo de ação.

Outra coisa que acho interessante na área, também, e 

isso  foi  dito  uma vez  numa reunião  das  rádios,  aquela  que  até 

participei,  fórum nacional.   A Rádio Nacional parece que tem um 
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arquivo  maravilhoso,  a  Rádio  MEC  também  tem  um  arquivo 

maravilhoso.  Não podemos nos esquecer que muitos dos grandes 

artistas  brasileiros  começaram lá,  Luiz  Gonzaga,  Dorival  Cayme, 

Noel  Rosa.   Tem gravado,  e  certamente,  se  não  recuperarmos, 

vamos  perder  esse  arquivo.   Então,  penso  que  o  Ministério  da 

Cultura  poderia  ser  um  parceiro  para  financiar  a  recuperação, 

digitalização e disponibilização para o uso público.  Outro dia vi um 

programa de uma gravação de Pichinguinha,  na Rádio Nacional, 

maravilhoso.   Era  bom disponibilizar  isso,  porque  é  o  momento 

importante, que de alguma maneira poderia entrar nesse arquivo. 

Eu  toparia  fazer  parceria  nessa  área,  que  tem  uma  relevância 

imensa.  Inclusive não precisaria ser só as rádios do Sistema EBC, 

mas poderíamos usar também, fazer logo um pacotão com essas 

outras que estão fora e que certamente esses arquivos podem estar 

em perigo,  ou  pelo  menos não estão  em uso,  não  estão sendo 

disponibilizados.

Eu ia  falar,  mas já  foi  falado do Prêmio que estamos 

fazendo junto.  É um ensaio de uma parceira que podemos ampliar 

ate para fazer editais direcionados para faixas de programas tipos 

rádionovela, rádio-dramaturgia ou coisas do gênero.  Então, pensar 

nessa parceria como um prolongamento.

E outro dia fui dar uma entrevista a uma rádio indígena, 

conheci  uma  música  bacana,  seria  lega  jogar  fora  do  circuito 

indígena,  Caxiri  na  Cuia,  se  não  me  engano,  que  é  um  forró 

indígena maravilhoso, de uma tribo, e soube que é o maior sucesso 
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na Amazônia.  É da Rosa Serra do Sol, e como já vou visitá-los, vou 

pedir para colocarem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ministro.  O próximo inscrito é o José 

Martins.  Por favor.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO MARTINS –  Queria 

fazer uma observação com relação ao posicionamento estratégico 

da EBC em termos de localização.  Quando se vê o posicionamento 

do rádio, nós falamos Rio de Janeiro, Brasília e o Norte.  A própria 

televisão está muito, e foi esquecida a Região Sul, Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul, e a Centro-Oeste, que praticamente 

faz parte da Região Sul, foi esquecido.

Então, queria saber que planos a EBC tem no seguinte 

sentido.   Hoje,  por  exemplo,  se  formos  a  Porto  Alegre  e 

perguntarmos o que é EBC, TV Brasil e ninguém sabe o que é.  Eu 

pego no Canal 116, porque tenho Sky, mas o povão que não tem 

TV a cabo nem sabe o que é EBC.  E, no entanto, acho que isso é 

uma situação que...  Eu viajei com o Luiz e ele me explicou que está 

sendo refeito isso, mas acho que é uma ação estratégica de muita 

urgência, que a EBC deveria desenvolver, de tornar o grupo mais 
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conhecido na Região Sul, que queiramos ou não é a locomotiva do 

Brasil.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ildeu, por favor.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Diretor do Departamento de 

Popularização do MCT) – Boa tarde.  Colocaria três perguntas e um 

comentário.  A primeira é se vocês têm os dados de audiência, a 

segunda é a questão da convergência das mídias, que o Ministro já 

levantou, o que estão pensando para fazer essa conexão mais de 

plano.   Isso o Ministério  de Ciência e  Tecnologia,  em particular, 

pode  ajudar  na  medida  do  possível,  com  RMP  e  outros 

instrumentos que temos.  A terceira é a questão de parcerias.  Acho 

que  alguns  atores  importantes.   Quero  saber  como  está  o 

relacionamento com as rádios universitárias, que têm um potencial 

muito grande, e também alguns setores.  Por exemplo, a Embrapa 

tem programas importantes para o campo, a Fiocruz na questão da 

saúde.   Ouvir  um  pouco  a  questão  do  dimensionamento  das 

campanhas voltadas para a saúde, porque para a educação já tem 

algumas.   E  um  comentário.   Além  dessa  questão  que  já  foi 

colocada  aqui,  da  importância  de  ter  uma  cobertura,  se  pensar 
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estrategicamente a cobertura nacional que de fato cubra o território 

nacional,  a  questão  mais  diretamente  ligada  ao  Ministério  da 

Ciência e Tecnologia, que é a questão da divulgação da ciência, 

inclusive porque a própria rádio original, Rádio Sociedade, foi criada 

com o propósito de divulgar a cultura, ciência e educação.  Então, já 

tivemos  algumas  iniciativas  em conjunto  com  vocês,  mas  ainda 

muito poucas.  Temos, inclusive, o nosso terceiro encontro de rádio 

e ciência, programado para o segundo semestre em Pernambuco, e 

só para terem uma idéia,  existem hoje  no Brasil,  cerca de trinta 

programas de rádios que tratam sobre ciência e tecnologia mais 

especificamente, mas ainda é muito pouco.  A Rádio UFMG, por 

exemplo,  tem  desenvolvido  vários  programas  interessantes, 

inclusive com crianças.  A idéia de transformar o rádio numa coisa 

didática, não é o caso, mas existe, por exemplo, a possibilidade de 

fazer  debates sobre temas importantes,  em ciência,  tecnologia e 

cultura,  que  o  rádio  se  presta  muito  a  isso.   Acho  que  o  rádio 

brasileiro podia ser usado muito mais para isso.  O rádio público 

teria  um papel  importante  nisso  aí.   Por  outro  lado,  também,  a 

questão da ficção.  A ficção científica foi usada em vários países, e 

teve alguns sucessos localizados,  muito  interessantes.   Ou seja, 

com certeza, em nome aqui do Ministro Sérgio Rezende, podemos 

também dizer que temos interesse em fazer parcerias, e como o 

Ministro Juca disse, da recuperação de acervos, inclusive do próprio 

Roquete Pinto, que ajudamos um pouco.  Mas temos interesse de 

fazer, essa idéia de fazer concursos ou editais que possam gerar 

programas qualificados, de divulgação da ciência em seu sentido 

mais amplo.  E o Ministro mencionava aqui a questão da história do 

Brasil.   Acho que a história é uma questão que hoje deveríamos 

valorizar muito na televisão e na rádio pública.  Eu acho que a gente 
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pensar programa que toque no tema da história de uma maneira 

mais dinâmica, porque tem despertar um interesse muito grande do 

público.   Eu  acho  que  a  gente  tem obrigação  de  fazer  isso  de 

maneira mais adequada.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ildeu.

Queria complementar com alguma coisa?

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Eu me esqueci de um detalhe.  A 

rádio tem um papel educativo e informativo muito grande e pode 

usar  um  formato  para  enfrentar  problemas  reais  e  criar  uma 

consciência que venha a ter repercussões na melhoria da qualidade 

de  vida  das  pessoas.   Por  exemplo,  trânsito  no  Brasil  é  um 

desastre, mata mais do que...  Não sei...  às vezes, exageram na 

violência policial  do Rio de Janeiro e de São Paulo e a violência 

policial ultrapassa, mas parece-me que o trânsito é o que mais mata 

no Brasil.  Então, por exemplo, algo que de fato redundasse dentro 

de um determinado tempo de uma melhoria do padrão de qualidade 
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sobre respeito às regras.  O camarada que dirige, o classe média, 

acha que aquele cara que está a pé é de segunda categoria, ele 

não  tem uma  relação  de  respeito  e  de  igualdade.   Então,  criar 

certos padrões que de fato sejam educativos.

Na área da saúde,  por  exemplo,  nós,  brasileiros,  que 

vivemos na Europa, eu vivi durante 9 anos, quando a gente abria a 

boca em qualquer país da Europa, eles ficavam encantados com o 

trabalho dos dentistas brasileiros,  pela qualidade do trabalho,  no 

entanto, o Brasil é o país que tem mais desdentado no mundo.  Por 

exemplo,  na  Suécia,  quando  eu  abria  a  boca,  o  meu  dentista 

chamava todo mundo do andar, todos os dentistas, para verem, ele 

dizia: “Olha, que artesanato!”.  Eu ficava até meio irritado porque 

ficavam lá durante uns dez minutos.  Eu com o bocão aberto e eles: 

“Maravilhoso!”.

Eu  fui  pesquisar  o  assunto  e  o  Brasil  tem  a  maior 

quantidade  de  dentistas  do  mundo,  são  17%,  mas  tem a  maior 

quantidade  de...  porque  manter  os  dentes  não  se  trata  de 

tratamento, é algo anterior, é educação e informação.  Claro que 

fluoretar a água também é um componente importante.  A Suécia 

aboliu, há 12 anos, ela aboliu a cárie, é cárie zero, não têm uma 

cárie sequer e não gastam dinheiro, os dentistas deles são fracos. 

E  foi  na  base  da  educação.   Infelizmente,  a  nossa  escola  não 

cumpre esse papel, mas a rádio pode cumprir.  O ideal é escovar os 

dentes  cada  vez  que  se  come  alguma  coisa,  mas  se  você 
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bochechar, você reduz para 30% a possibilidade de ter cárie.  Tudo 

isso eu fui pesquisar depois.  Eu fiquei tão...

Querem ver outra coisa que me chocou?  O Nordeste 

brasileiro tem o maior índice de câncer peniano do mundo.  Não 

lavam.   Os homens não sabem que aquela  parte  do  corpo que 

consideram tão importante precisa de certo cuidado.

Certa vez, um canal da Bahia usava um ator comediante 

para tratar desses assuntos.  Ele fazia de uma forma tão bonita, tão 

engraçada, que ficava genial.  E era uma forma de educação e de 

sensibilização para os temas.

Acho  que  a  rádio  pode,  de  uma  forma  criativa,  não 

dentro desse formato de campanha publicitária, mas dentro de um 

formato inteligente que até faça informação científica etc. e tal, criar 

uma atratividade para aumentar a informação e a educação social 

sobre temas que sejam estratégicos.  Acho que as rádios públicas 

dariam o diferencial enorme, porque as rádios comerciais, isso não 

só não é função delas como elas não têm o menor interesse, pelo 

contrário,  quanto  mais  desdentado,  mais  pastas  de  dentes  e 

ganham dinheiro.  Há uma indústria da doença, mesmo que não 

seja  consciente  nem  maquiavélica,  mas  de  qualquer  jeito,  é  ao 

Estado e  à  intervenção pública  que cabe criar  um outro  critério, 

outro tipo de padrão.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ministro.  Temos mais três pessoas 

inscritas: Eduardo, Teresa e Daniel.

Mais alguém?

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Eu só queria dizer 

ao  Ministro  que  a  TV  Brasil  Nacional  tem  feito  isso,  uma  boa 

publicidade de higiene etc.  Só isso.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWSKY 
(Secretário  de  Educação  a  Distância  –  MEC)  –  Eu  queria 

cumprimentar  o  colega  pela  apresentação  e  destacar  que  sou 

ouvinte da Rádio MEC desde que me conheço por gente.  E até 

hoje é a rádio que eu ouço.  Sou carioca, sou do Rio de Janeiro, 

vivi, nasci e estou vivendo ouvindo a Rádio MEC.

Quero  fazer  uma  observação.   Recentemente,  numa 

entrevista  na  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  esperava  um  tema, 

conectaram-me  com  uma  pessoa  no  interior  da  Amazônia, 

destacando que não tinha como fazer ensino médio.  E talvez isso 
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tenha sido uma das principais provocações que os levou a criar o 

EJA à distância, que está sendo feito.  Só para dar uma dimensão 

do que a rádio faz e da importância.  

Eu queria fazer duas observações.  Nós temos o Portal 

do Domínio Público, que está no MEC.  Tenho conversado com o 

Ministro,  a  gente  é  da  esplanada.   Vamos  fazer  o  comitê  de 

governança, conversei com o Ildeu, e acho que esse conteúdo da 

Rádio Nacional, da Rádio MEC, pode ajudar.

Nós temos também o portal do professor e o portal do 

aluno sendo lançados.  Acho que talvez a gente pudesse pensar um 

pouco em utilizar esse conteúdo que está sendo bastante utilizado. 

Está  sendo  feita  parceria  com  o  MCT  e  eu  me  agrego  às 

observações  do  Ildeu  no  sentido  de  que  nós  também  temos 

interesse  em  trabalhar  junto,  em  fazer  parceria,  na  posição  de 

conteúdo,  voltados  para  essas  escolas,  posto  que  estamos 

colocando e laboratório de informática em todas as escolas.  Nesse 

momento, daqui uns quatro meses, estaremos distribuindo 30.000 

laboratórios de informática.   Esses portais estão sendo utilizados 

nesse contexto.  Acho que seria uma maneira de entrar nas escolas 

e podia potencializar o material feito.

Muito obrigado e parabéns.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada.

Agora temos a Tereza.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Vou dar uma rápida pincelada em alguns aspectos.

Embora o Conselho se interesse pela programação, eu 

queria  lembrar  que  a  operação  dos  canais,  por  exemplo,  das 

emissoras  de  rádio...   Quer  dizer,  a  Superintendência  tem ali  a 

parceria e o apoio fundamental da Diretoria de Suporte, que faz as 

operações das rádios.  Está ali o Roberto Gontijo.  É uma operação 

complexa manter essas rádios em diferentes lugares.

Quero lembrar que estas emissoras passam anos sem 

receber  um centavo  de  investimento.   No  ano  passado,  a  EBC 

realizou investimentos, que ainda produziram resultados.  O Guilhon 

fez algumas lamúrias nas entrelinhas, “Ah, o transmissor podia ser 

de  100,  mas  é  de  50!”,  mas  eu  gostaria  de  lembrar  que  pela 

primeira  vez  elas  estão  recebendo  investimento  ao  longo  de 

décadas em alguns casos.
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Para  o  Conselho  entender  algumas  coisas,  porque  é 

muito importante...  A diretoria inicial...  Acho que a empresa teve 

alguns erros de concepção, por exemplo, rádio era uma unidade 

dentro da Diretoria de Produção e de Conteúdo, que certamente ia 

cuidar  de  TV  e  rádio.   Devia  ter  lá  alguém  superpoderoso, 

supercompetente que daria conta de tudo isso.  Então, para tomar 

essas ações de reformas internas nós criamos a Superintendência 

de  Rede,  vinculada  à  Diretoria  Geral.   Da  mesma  forma,  para 

resolver o problema de rede, nós criamos a Superintendência de 

Rede, vinculada à Diretoria da Presidência.  São problemas de uma 

empresa que está se ajustando, que está se aperfeiçoando.  Quer 

dizer,  o  desenvolvimento organizacional  vai  correr  com o tempo, 

mas isso em algum momento precisa gerar o apoio desse Conselho 

para  o  enfrentamento  de  uma  mudança  de  lei  que  permita  ter 

Diretoria  de  Rádio,  Diretoria  de  Programação,  Diretoria  de 

Marketing e muitas outras.  Não há nada disso.  Unidades que não 

há, a gente vai improvisando.

O  Guilhon  falou  no  começo  que  a  programação 

jornalística,  digamos  assim,  de  corte  nacional  é  produzida  pela 

Diretoria de Jornalismo.  Eu queria destacar o Repórter Brasil em 

rádio que é o conteúdo mais unificante da rede de rádio CBC e que 

a Superintendência de Rádio agora vai trabalhar na formação de 

uma rede de rádio no modelo da nossa rádio de televisão.  Ou seja, 

juntando  as  nossas  emissoras  com outras  emissoras  do  campo 

público.
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Nós,  Ministro  Juca,  temos  esse  horizonte.   Temos 

alguns  projetos  importantes,  por  exemplo,  com  a  força  aérea. 

Estamos  implantando  rádios  nas  faixas  de  fronteira  em parceria 

com a Força Aérea.  Se a Superintendência de Rádio nos ajudar, 

porque na EBC também é muito difícil querer fazer as coisas, as 

unidades, às vezes, não correspondem, porque todo mundo está 

muito  ocupado,  não  há  braços.   Por  exemplo,  nós  queremos 

implantar a rádio em Giral, onde a empresa que vai operar aquela 

hidrelétrica propõe-se a instalar a rádio para nós e depois ela será 

nossa,  os  equipamentos  ficarão  para  nós.   Achamos  muito 

importante  esse  projeto,  porque  haverá  milhões  de  brasileiros 

trabalhando naquela grande hidrelétrica.

Eu queria aceitar a parceria do Ministro Juca e dizer o 

seguinte, o Ministro Juca, que criou o Sistema Nacional de Museus, 

Ministro,  nós  temos  lá  o  edifício  na  Praça  Mauá,  onde  há  um 

conjunto  de  elementos,  de  patrimônio  da  memória  do  rádio 

brasileiro: os elementos de sonoplastia das radionovelas, o auditório 

onde  as  rainhas  do  rádio  cantavam,  onde  o  Repórter  Esso  era 

transmitido.  Em suma, muitos bens do patrimônio histórico.  E nós 

gostaríamos  muito  de  criar  lá  o  museu  do  rádio,  mas  nós  não 

daremos conta sozinhos.  Se não for lá...  São dois andares que 

poderiam ser a base desse museu ou pelo menos um centro de 

referência da história do rádio no Brasil.  Nós não conseguiremos 

fazer isso sem o apoio do Sistema Nacional de Museus que V.Exa. 

dirige e criou.  Expandiu o número de museus no Brasil na gestão 

do Ministro Juca.  A gestão do Ministro Gil e a do Ministro Juca é 
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uma coisa a ficar na história, houve um crescimento dos museus no 

Brasil nesse período.

Queria dizer coisas rápidas.  Não é Conselheiro Martins! 

Eu quero contar uma história ao senhor.  O sistema analógico em 

seis décadas de televisão foi apropriado 99,9% pelo setor privado, 

os canais.  Quando a EBC foi criada, a União tinha 3 canais.  Foi o 

que ela nos deu.  Com isso é que fazemos a TV Brasil, canal de 

Brasília, canal do Maranhão, canal do Rio de Janeiro – TVE do Rio 

de Janeiro, TVE do Maranhão e TV Nacional de Brasília.  Não é 

porque não gostamos do Sul, Conselheiro! É porque o espectro tem 

dono! 

No sistema digital é que haverá canais para o campo 

público.  É preciso entender isso.  Em São Paulo, nós conseguimos 

instalar  os  canais  lá  num  lugarzinho  muito  ruim,  lá  no  alto  do 

espectro.  São os números 62, 63 e eram os únicos disponíveis.  É 

preciso entender isso.  Por que não criou a TV pública nos anos 50 

ou nos anos 60?  Vem criar em 2007, 2008?  Já tem dono!  Não 

tem  canal  para  nós  em  lugar  nenhum  do  Brasil.   A  próxima 

exposição vai mostrar isto: como estamos tirando leite das pedras 

para fazer a televisão pública.

Rio  Grande do Sul?   Estamos ali  tentando.   A gente 

tenta todo dia uma solução no Rio Grande do Sul  sendo que a 

excelentíssima  governadora  proibiu  a  única  televisão  pública 
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estadual  a  ter  parceria  conosco.   Embora  a  parceria  com a  TV 

pública estadual  não seja  a solução dos nossos sonhos,  porque 

nunca será a  identidade da TV Brasil  plena.   Vamos fazer  uma 

parceria que divulgará a programação.

Eu  queria  falar  sobre  isso,  que  o  senhor  prestasse 

atenção, quero que o senhor não vá embora, para que o senhor 

entenda como é difícil fazer uma televisão com 3 canais.  A rede do 

Lula!  A rede nacional de televisão pública que vai ficar a serviço de 

aparelhismo político.  Tudo aquilo que diziam era com três canais, 

nós  conseguimos  expandir  para  quatro  e  manter  rede  com  os 

parceiros.  Então, é preciso entender.

Acho que a EBC é ruim de parceria mesmo.  As nossas 

unidades  têm  um  autonomismo  editorial  muito  grande,  Ministro 

Juca.  Eu gostaria que a gente tivesse uma unidade setorial.  Eu 

acho que o meu sucessor criará isso.  Eu quero dizer o seguinte, os 

canais EBC neste mês vão fazer interprogramas tanto na televisão 

como no rádio, como não sei onde, sob os seguintes temas.  Mas 

não, cada unidade faz o que quer.  É assim mesmo.  Os feudos são 

muito independentes na EBC.  Mas acho que é certo.  Nós somos 

ruins de parceria, de buscar parcerias com outras instituições que 

têm conteúdo já produzido, o que poderíamos aproveitar.   E nós 

não  temos  uma  unidade  nessas  coisas  de  interprogramas,  de 

campanhas  educativas  ou  cívicas  e  tal.   A  gente  não  tem uma 

unidade...   Editorial,  porque  a  gente  está  às  voltas  com muitos 

problemas ao mesmo tempo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Teresa.

O Ministro Otoni é o último inscrito.  Desculpe, Daniel, 

depois dele tem você.

CONSELHEIRO  OTTONI  FERNANDES (Subchefe 

Executivo  da  Secom)  –  Quero  concordar  com  a  proposta  do 

Conselheiro  Ildeu,  do  MCT,  e  voltar  a  esse  ponto  da 

interprogramação.  Especialmente em rádio.  A gente fica com essa 

coisa de internet, internet, internet, mas rádio ainda é uma mídia, e, 

principalmente, no interiorzão, é muito importante.

Eu  conheço  vários  programas  feitos  pela  EMBRAPA 

voltados para o agricultor moderno.  Hoje nós temos o PRONAF – 

Programa  Nacional  de  Agricultura  Familiar  –  e  o  agricultor  está 

ligado,  especialmente,  no  Sul  do  Brasil,  ele  está  num  salto  de 

produtividade  enorme,  gigantesco.   Voltamos  a  criar  assistência 

técnica à extensão rural,  voltamos a criar  as melhores linhas de 

financiamento.   Então,  a  agricultura  está  se  modernizando,  mas 

precisa  de  conhecimento.   De  repente,  uma  parceria  da 

Superintendência de Rádio, da EBC com a EMBRAPA.  Chamo a 
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atenção para a área de inovação tecnológica, que é uma prioridade 

de governo, voltada para o pequeno e o médio empreendedor.  E o 

rádio tem uma importância enorme.

A gente precisa sair desse espírito e achar que a gente 

produz tudo em casa.  Temos de trazer essas parcerias.  E o rádio 

tem uma importância enorme.  Precisamos sair desse espírito de 

achar  que  produzimos  tudo  em  casa,  temos  de  fazer  essas 

parcerias.   A  SECOM  acabou  de  lançar  um  novo  portal 

brasil.gov.br.  Resultado: 3 anos de trabalho e um ano depois de um 

processo  licitatório,  mas  ao  invés  de  querermos  criar  todo  o 

conteúdo, embora tenhamos criado muito conteúdo, o que ficamos 

fazendo?  Ficamos, durante 2 anos, mapeando os conteúdos de 

todos  os  órgãos.   Temos  260  órgãos  dentro  do  sistema  de 

comunicação  do  Governo  Federal  –  universidades,  autarquias, 

fundações, ministérios.  Mapeamos todos os conteúdos e todos os 

bons  conteúdos  que  podíamos  agregar  nesse  portal,  nós 

agregamos.   O que passamos a  fazer  no  portal?   Voltado  para 

determinados públicos, nós tínhamos serviços dispersos em vários 

órgãos e o público beneficiado não tinha a visão do todo.  O que 

fizemos  no  portal?  Usando  as  informações  que  já  existem, 

funcionamos como agregadores.  Então, o empreendedor entra lá e 

vê  todos  os  serviços  que  tem  o  trabalhador  ou  o  idoso.   Não 

inventamos  a  roda.   Fomos  pegar  os  bons  conteúdos  que  já 

existiam, embalamos e temos de trabalhar cooperativamente.
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Chamo a atenção para outra questão: podíamos usar as 

rádios  do  sistema  público,  da  EBC  para  divulgar  o  trabalho  de 

pontos de cultura.  Há coisas ótimas sendo feitas, já há milhares de 

pontos de cultura que poderiam ser uma porta de expressão e de 

representação.  Precisamos construir essas parcerias.  Vamos fazer 

a lição de casa e trabalhar juntos, pois é muito importante.

A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Um  aparte,  Presidente.   Um  segundo,  só  para  responder  o 

Conselheiro  Ildeu,  pois  ele  falou  como  estamos  pensando  a 

convergência  digital,  a  convergência  de  mídias.   Nós  temos  a 

deficiência tecnológica e estamos tentando superá-la.  Superada a 

deficiência tecnológica, eu enfrento um problema muito grande que 

é a fragmentação dos sites da EBC.  Cada rádio é uma, a TV Brasil 

é uma, a Rádio Agência é outra, etc.  Eu estou trabalhando para 

convencer a diretoria a investir num único portal de convergência 

tipo BBC, mas não é consenso na diretoria.  O próprio diretor de 

tecnologia está tentando me convencer a investir em cada site em 

separado.  Eu sou contra, eu estou resistindo meio solitariamente 

porque isso não é o futuro.  O futuro é a convergência.  Se for para 

ter um monte de site, tudo bem, vamos melhorar.  Hoje nós temos 

Agência Brasil, tvbrasil.org, o site institucional da EBC, cada rádio 

tem uma página – a NBR tem a sua, a EBC serviço tem outra – 

criamos  um lugar  para  o  conselho  muito  raquítico.   É  tudo  um 

fragmento,  é  uma  coisa,  uma  ninhada  e  eu  queria  juntar  essa 

ninhada num único grande portal.
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Para isso tivemos uma reunião com uma senhora muito 

importante chamada Florência Lipani, uma argentina, que criou o 

portal  BBC  de  convergência,  que  é  exemplar,  e  criou  o  da  TV 

pública argentina.  Ela se propõe a nos dar uma consultoria para 

desenvolvermos esse portal.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Eu 

queria  fazer  algumas  observações.   Em  primeiro  lugar  quero 

parabenizar, como outros já o fizeram, a exposição sobre o sistema 

de rádios.   Penso que temos uma Câmara que vai  cuidar,  entre 

outros  assuntos,  do  rádio  e  deveríamos  ter  regularmente  a 

apreciação crítica dessa programação.

Eu tenho três observações a fazer.  Em primeiro lugar, a 

questão  da  marca  do  Rio  de  Janeiro  e  de  Brasília  sobre  essa 

programação toda.  Os condicionamentos já foram explicitados, as 

heranças, porém penso que do ponto de vista de um planejamento 

poderia haver,  no traçar dos rumos a médio e longo prazo, uma 

perspectiva de superar essas traduções ou pelo menos atenuar a 

marca  dessas  traduções.   Por  exemplo,  quando  vemos 

transmissões de jogos do Rio, no Amazonas, até que ponto isso é 

realmente algo inevitável, sem falar nas missas.  Se a missa foi uma 

herança da qual não podemos nos livrar, a missa em Tabatinga não 

era uma herança e já entrou nos confins da Amazônia.  A rádio não 

foi criada agora?

90



A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Não, a rádio foi criada em 2003.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Em 

todo caso, a observação central é a coisa de tentarmos elaborar 

uma diretiva num planejamento estratégico e descentrando a coisa, 

atenuando essas heranças do Rio e de Brasília.

A segunda observação é em relação à mobilização da 

universidade pública, tanto para a questão da rádio com o para a 

questão da televisão.  Eu sou um participante desta Câmara que 

inclui educação, já conversei uma vez com o Ildeu sobre isso, estou 

muito  sensibilizado  positivamente  com  as  manifestações  do 

representante do Ministério da Educação.  É preciso que o CNPq, 

em contato com o Ministério da Educação, articulando no Ministério 

da Cultura,  possa  formular  editais  que mobilizem a universidade 

pública para que ela  se torne uma parceira fundamental,  há um 

potencial imenso na universidade pública, tanto para divulgação de 

ciência e tecnologia como para discussão e divulgação da história, 

de todas as dimensões que as universidades públicas trabalham e 

elas  não  estão  realmente  mobilizadas,  não  estão  sensibilizadas 

para isso.  Temos por exemplo, na televisão, toda uma tradição de 

tratamento  para  educação  feita  por  uma  fundação  privada.   É 
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inconcebível.   Temos  uma  universidade  pública  que  tem  um 

potencial  imenso  desde  que  apoiada  financeiramente,  que  pode 

produzir programas com uma diversidade, com uma pluralidade de 

critérios muito mais enriquecedores e estimulantes.  No rádio é a 

mesma  coisa.   É  preciso  integrar,  eu  vou  tentar  no  âmbito  da 

Câmara de Educação ser um grande estimulador para que essas 

coisas se configurem num futuro próximo.

Finalmente  um  terceiro  aspecto  que  me  chamou  a 

atenção, a não ser que eu tenha ficado distraído, é a ausência da 

dimensão internacional do rádio.  Já tínhamos levantado isso aqui, 

tanto para América do Sul,  nossos vizinhos mais próximos,  toda 

essa  perspectiva  de  integração  sul-americana  que  hoje  é  uma 

realidade em vários níveis, já temos nos âmbitos governamentais, 

mas muito além disso, universidades, comércio.  Eu não vi isso com 

força sem falar na África subsaariana, que também uma dimensão 

particularmente nessa África os países que usam também a língua 

portuguesa.  Temos fronteiras de desafios que deveriam já constar 

nos  nossos  planos,  mesmo  que  não  tivéssemos  condições  de 

implementar, já estivesse nos nossos planos, porque tendo isso nos 

nossos planos começamos a criar condições para implementação 

num futuro próximo.

A SRA.  PRESIDENTE  (Ima Célia Guimarães Vieira) - 

Obrigada, Conselheiro.
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Como último comentário, muitas políticas públicas que 

são  resolvidas  em  Brasília  dizem  respeito  à  Amazônia  e  é 

importante que a Rádio Nacional da Amazônia esteja bem atenta. 

Nesse  momento,  por  exemplo,  está  se  discutindo  mudanças  no 

Código Florestal, inclusive o Presidente Lula já assinou a alteração 

do Decreto de diminuição da reserva legal para a região da BR 163 

de  80%  para  50%,  isso  terá  um  impacto  muito  grande 

provavelmente  o  desmatamento  deverá  ser  maior  esse  ano  por 

conta disso.   As concessões florestais que são políticas públicas 

também são importantes para a Região Amazônica.  A questão da 

Lei de Acesso à Biodiversidade também está sendo modificada, de 

Crimes Ambientais.  Uma série de informações, de discussões, de 

políticas públicas que têm repercussão na parte de produção, de 

conservação da biodiversidade, de unidade de conservação e na 

vida do pequeno, médio e grande produtor.  Esse é um tema muito 

importante para que a Rádio Nacional da Amazônia esteja atenta 

para  essas  mudanças  pois  isso  terá  uma  influência  esse  ano 

principalmente muito grande sobre a vida de todos que vivem lá.

Temos um coffee break agora de 10 minutos, antes de 

entrar na questão da rede, mas gostaria de lembrá-los de que na 

última reunião tivemos uma alteração nas Câmaras Temáticas por 

sugestão do Professor Murilo e o Conselho aceitou.  Temos agora 

infanto-juvenil, 3 componentes: Murilo, Lúcia e Ima.  Na Câmara de 

Jornalismo que associou o Esporte, fizeram uma primeira reunião 

hoje  é  o  Paulo  Ramos,  o  Manoel  Seabra,  Ana  Fleck,  Lourival 

Macedo e Murilo Ramos.  A terceira Câmara de Cultura, Educação, 
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Meio Ambiente e Ciência é Daniel, João Jorge e eu me coloquei 

nesta Câmara.  A quarta Câmara de Cidadania e Direitos Humanos 

tem o José Antônio Fernandes, João Jorge Rodrigues e a Maria da 

Penha.  A de Cinema, Documentário e Dramaturgia temos apenas o 

Roberto Seabra.  E a de Rádio não temos ninguém ainda.  Faltam 

alguns  Conselheiros  se  associarem  às  Câmaras.   Por  favor, 

gostaria  que  vocês  viessem  comigo  ou  com  o  Diogo  e  se 

apresentassem em qual Câmara estão interessados em participar. 

Peço também ao Ministro Antônio que lembre ao Ministro Franklin 

que falta ainda a indicação de um Conselheiro na vaga da Ângela 

Gutierrez.  Ele ficou de dar esse encaminhamento e está faltando. 

Vão entrar três novas a partir da consulta em abril.  

Uma palavra do Guilhon rapidamente.

O  SR.  ORLANDO  GUILHON (Superintendente  de 

Rádio) – Foi levantado um conjunto de sugestões e propostas, para 

não ocupar o tempo da reunião eu me proponho a responder por e-

mail e mandar para a Secretaria Executiva do Conselho para que se 

possa circular e questões que foram levantadas aqui possam ter 

decorrência e desdobramento.

A SRA.  PRESIDENTE  (Ima Célia Guimarães Vieira) - 

Obrigada.  Vamos ao intervalo de 10 minutos.

94



LAURINDO LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  –  Só  uma 

colocação.  Pelo que entendi na última reunião, a Câmara do Rádio 

seria formada por um representante de cada integrante...

A SRA.  PRESIDENTE  (Ima Célia Guimarães Vieira) - 

Não passou, essa foi minha proposta mas é uma Câmara especial.

(Intervalo)

A SRA.  PRESIDENTE  (Ima Célia Guimarães Vieira) - 

Vamos começar.  Essa reunião está prevista para terminar às 18h. 

São 17h10min, talvez durante uma hora teremos oportunidade de 

discutir com a superintendência de rede.

Peço ao Roberto Garcez e ao Marco Antônio que façam 

sua apresentação sobre rede, sinal e cobertura.  Vamos passar a 

entender muito bem e tirar todas as dúvidas por que não está no 

Rio Grande do Sul.
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A  SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente,  enquanto  vocês  não  começam,  estamos  querendo 

fazer, na minha combinação com os nossos operadores de rede, 

algo  mais  do  que  rede,  que  é  o  que  os  Conselheiros  pediram. 

Como é a recepção da TV Brasil.  Vamos falar de algo mais que 

rede  pública,  mas  das  diferentes  formas  de  distribuição  da 

programação.   Na  minha  percepção  foi  assim  que  o  Conselho 

demandou na reunião passada.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ – Boa tarde a todos. 

Como a Tereza já explicou vamos fazer uma rápida apresentação 

sobre a abrangência da distribuição do sinal da TV Brasil no País. 

Isso inclui a estrutura de rede, que é responsabilidade específica da 

Superintendência de Rede em vários aspectos que não apenas as 

parcerias com as universidades.

Em  primeiro  lugar,  é  importante  perceber  que  a 

distribuição do sinal da TV Brasil se dá por três meios: TV aberta, 

por assinatura e também pela Banda C, a parabólica.  Esse é um 

dado que já  apresentamos ao  Conselho  sobre  a  importância  da 

recepção  pela  Banda  C,  que,  hoje,  dos  que  nos  assistem  pela 

pesquisa  do  Instituto  Datafolha,  42%  assistem  pela  antena 

parabólica; 36% do público que nos assiste pelos canais abertos e 

22% pelos canais por assinatura.
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Vamos começar pela TV aberta para explicar como se 

dá  a  distribuição  do  sinal  da  TV  Brasil.   A  EBC nasce  com 13 

emissoras,  em  sinal  aberto,  uma  em  Brasília,  que  pertence  à 

Radiobrás,  e  2  cuja  concessão  pertencia  à  Radiobrás,  mas que 

eram operadas pela ACEP do Rio de Janeiro e no Maranhão.  Logo 

que foi fundada, a EBC já encaminhou um pedido, e conseguiu a 

outorga de 2 canais, um analógico e um digital em São Paulo.  São 

essas, portanto, as 4 emissoras que são operadas diretamente, são 

concessões, pela empresa, por nós.

No mapa do Brasil vemos onde temos as emissoras da 

EBC operadas pela EBC.

Existe uma outra categoria, digamos, que são emissoras 

que pertencem à EBC, cujas outorgas, registros no Ministério das 

Comunicações, são em nome da EBC, mas que são operadas por 

universidades federais.  A Lei da EBC determina que apenas a EBC 

tenha o direito de exploração direta dentro da União de canais de 

rádio  e  de  televisão.   Qualquer  outro  ente  que  queira  ter  uma 

emissora de rádio ou televisão pode fazer uma parceria com a EBC. 

Por exemplo, citamos a Força Aérea, em que temos emissoras de 

rádio e que são operadas pela Força Aérea.  No caso nosso de 

televisão,  temos  hoje  nossas  parcerias  já  com  5  emissoras 

instaladas e funcionando, que são as emissoras de Pernambuco, 

que, inclusive é a televisão educativa mais antiga do País; a do Rio 

Grande  do  Norte;  do  Mato  Grosso;  da  Paraíba  e  Roraima. 

Encaminhamos, e já está em processo de definição, pelo Ministério 
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das Comunicações, também emissoras em Rondônia e Amapá, em 

parceria com as universidades federais daqueles Estados.

 Identificamos  que  esses  dois  Estados,  Rondônia  e 

Amapá,  eram  os  únicos  Estados  em  que  não  havia  emissora 

pública de nenhum tipo.   E tomamos a iniciativa de procurar  as 

universidades,  fizemos  as  propostas  a  elas,  que  aceitaram  e 

concordaram.  Encaminhamos o pedido que está sendo autorizado 

pelo Ministério das Comunicações.  Isso demonstra, também, uma 

linha estratégica da direção da EBC que é o privilégio às parcerias 

com  as  universidades.   Entendemos  que  as  universidades  são 

parceiros estratégicos nossos e as emissoras de rádio também, no 

caso  estamos tratando das  emissoras  de  televisão,  mas que se 

refletem claramente como parceiros estratégicos.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Gostaria de fazer um rápido aparte.  Nós não teríamos condições 

de  operar  diretamente.   Seria  importante  explicar  a  preferência 

pelas universidades, porque não adiantaria pedir os canais para nós 

mesmos porque não teríamos braços para operar essas televisões.

O SR.  JOSÉ  ROBERTO GARCEZ –  Em Então,  nós 

temos no mapa as 4 emissoras próprias, operadas por nós.  As 7 

emissoras operadas pelas universidades.  Nos demais Estados a 

escolha  foi  por  parcerias  com  as  emissoras  educativas  que  já 
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existiam  nesses  Estados  e  que  são  ligadas  aos  governos  dos 

Estados, com diferentes formas de organização formal.  Algumas 

são autarquias, outras são empresas, enfim, são fundações, mas 

completando então o mapa do Brasil com uma única exceção, para 

lembrar ao Conselheiro Martins, Do Estado do Rio Grande do Sul, 

nos demais Estados todos nós estabelecemos uma parceria com as 

emissoras educativas abertas estaduais.

Hoje a rede pública de televisão no País todo é formada 

por  esse  conjunto,  ou  seja,  4  emissoras  próprias,  7  emissoras 

próprias operadas pelas universidades e 15 emissoras estaduais.

É importante  ressaltar  que essa construção cumpre a 

Lei da EBC, que considero como uma das principais características 

diferenciadoras da EBC em relação ao passado, as estruturas de 

onde  a  EBC  surge,  mas  também  em  relação  ao  panorama  da 

televisão  do  País,  que  é  a  vocação nacional  da  EBC.   Ela  tem 

realmente uma posição de valorização das identidades regionais. 

Tanto que com relação às nossas parcerias, a retransmissão é um 

dos aspectos com que trabalhamos, ou seja, a recepção do sinal da 

TV  Brasil  nos  conteúdos  são  produzidos  por  nós,  mas  é  tão 

importante quanto a parceria para a produção de conteúdo.  Nós 

temos essas parcerias, sim, para que as emissoras exibam nosso 

conteúdo,  mas  que  também  sejam  estimuladas  a  produzir 

conteúdos  local,  e  local  que  venha  a  ter  transmissão  na  grade 

nacional.
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Essa  construção,  e  esse  é  um  passo  importante, 

começa em dezembro de 2007, quando fizemos a primeira reunião 

do Comitê de Formação de Rede, como a denominamos na época 

e aí se inicia o processo que foi o mais importante, o da construção 

de um modelo de parceria.  Queríamos exatamente construir  um 

modelo de parceria que fugisse do modelo das redes tradicionais e 

mesmo das experiências que as emissoras públicas e  estaduais 

tinham de outras formas,  enquanto tivemos a participação de 22 

emissoras  que  eram  ligadas  aos  governos  dos  Estados,  às 

universidades.   Essas  emissoras  representam  95%  de  toda  a 

cobertura  do  País  das  emissoras  do  campo  público,  ou  seja,  é 

quase o contingente completo das emissoras públicas que atuam 

no País.  Esse Comitê de Rede passou a se reunir durante todo o 

ano  de  2008,  constituindo  os  pilares  de  uma  política  de  rede. 

Passamos um ano praticamente discutindo as nossas diferenças, 

procurando  as  convergências  para  construirmos  uma  política  a 

partir da qual pudéssemos extrair a construção de uma grade de 

produção, de uma política de parceria na produção de conteúdo. 

Fizemos o caminho inverso daquele que aconteceu.  Inclusive nas 

próprias experiências de emissoras públicas que começavam pela 

construção de uma grade de programação que pudesse atender a 

todos.  Nós fizemos a construção de consensos para pudéssemos 

construir  mais  facilmente  uma  grade,  até  porque  sabíamos  que 

essa era uma tarefa muito difícil da qual todos teriam que abrir mão. 

A própria TV Brasil, de ter conteúdo, que, muitas vezes, ela gostaria 

de ver retransmitido, mas as emissoras não tinham espaço na sua 

grade, e respeitando as grades específicas, valorizando a produção 

do conteúdo local.
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Na verdade, esse slide é fundamental porque explica o 

que são os princípios fundamentais dessa construção de parcerias 

de uma rede pública de televisão, em que as diferenças passam a 

ter  valor.   Não  queremos  aparar  as  diferenças,  pelo  contrário, 

queremos estimular e mostrar que, fugindo do modelo tradicional 

das redes de televisão brasileira, e que, sim, ela tem que pensar 

justamente as diferenças que constituem o Brasil.  A regionalização 

dos conteúdos evidentemente que apareciam inclusive em frases 

em que  dizíamos:  se  quisermos  fazer  um programa em que  se 

ensine a dançar o carimbó ou o vanerão vamos pedir para alguém 

do Pará fazer ou para alguém do Rio Grande do Sul fazer, que, 

certamente, fará melhor do que se uma equipe do Rio de Janeiro ou 

de São Paulo for ao Pará ou ao Rio Grande do Sul tentar mostrar 

como se faz.  É claro que esses eram os princípios que então se 

construiu essa visão.

Ao final dessa construção de uma política chegamos à 

construção de uma grade, de um tempo de grade de transmissão 

simultânea, que estabelecemos em 10 horas e meia para todas as 

emissoras,  sendo  que  desse  total  de  horas,  4  horas 

obrigatoriamente são produzidas por  emissoras que  não a  EBC, 

mas emissoras de fora, regionais; e 2 horas e meia, exclusivamente 

de conteúdo infantil.  Também outra prioridade, o conteúdo infantil, 

independente  da  sua  origem,  para  demonstrar  que  esse  é  um 

conteúdo  de  valor  universal  e  fundamental  para  nossa 

programação.  Então, a grade de programação que estabelecemos 

como modelo para a rede pública tem esses horários: o verde mais 
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escuro a grade infantil; azul, as programações regionais, produções 

dos  Estados  e  a  verde,  de  baixo,  (devia  ser  amarelo)  são  as 

produções da própria TV Brasil; e em branco são os horários para 

produção  local,  ou  seja,  nesses  horários  brancos  as  emissoras 

locais têm total autonomia para colocar.  E como sinal de que não 

se  pretendia  a  adesão  absoluta,  criamos  3  categorias  de 

associação a esses modelos.  Quem quisesse ou quem precisasse 

ter  a  associação  das  10  horas  e  meia,  o  total  de  tempo  de 

transmissão  simultânea,  estaria  na  categoria  associados;  os 

parceiros,  que teriam mais de 10 horas e trinta  e colaboradores 

seriam, pelo menos, de três horas de adesão àquelas 10 horas e 

meia, o que significa que as emissoras participam da rede conforme 

sua disponibilidade, sua possibilidade, inclusive em função da sua 

grade  de  programação  local  e,  claro,  estabelecendo  também 

diferentes relações.  Os associados têm a primazia na produção de 

conteúdos em parceria.   Há também uma diferenciação evidente 

entre as 3 categorias.

Com  isso  acertado  entre  todas  as  emissoras 

participantes, construiu-se a norma que a EBC constituiu dentro do 

seu corpo de normas, aprovado pelo Conselho de Administração, 

que  deu  base  para  que  passássemos  a  fazer  os  contratos  de 

adesão padrão que estabelecia todos os tipos de relações, desde a 

relação de transmissão de programação, a utilização dos espaços e 

de interprogramas para a distribuição também de conteúdos locais 

e nacionais.
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Com  essa  norma  passamos  a  discutir  os  termos 

específicos  de  construção  dos  contratos  com  cada  uma  das 

emissoras  para  que  se  pudessem  ter  contratos  formalizados  e 

claramente  estabelecidos  os  direitos  e  obrigações  de  todas  as 

partes.  Naquela época já a TV Educativa do Rio Grande do Sul, 

como única emissora estadual,  tinha manifestado por escrito que 

não faria  parte da rede.   Todas as demais  naquele momento já 

haviam  tomado  a  decisão  de  participar  e  passamos  então  a 

apresentar  a  cada  uma  os  contratos  específicos.   O  que  não 

significa que, embora agora estejamos na fase de construção dos 

contratos  formais,  que  só  a  partir  de  agora  evidentemente  as 

emissoras passem a usar o conteúdo da TV Brasil.  Desde o início 

da constituição da TV Brasil  o nosso conteúdo estava disponível 

para utilização.  No início, em dezembro de 2007, quando vai ao ar 

a TV Brasil, 33% do conteúdo exibido pelo conjunto de emissoras 

tinham origem na programação da TV Brasil.  Hoje esse conteúdo já 

é mais de 70%.

Essa é uma grade que mostra como era o quadro em 

dezembro de 2007.   O azul  é oriundo da TV Brasil;  o  vermelho 

oriundo  da  TV  Cultura  e  o  verde  eram  conteúdos  próprios  das 

emissoras.  Esse era o quadro do conjunto de todas as emissoras 

da  rede,  mostrando  que  em  2007  a  TV  Cultura  era  a  maior 

fornecedora de conteúdo para as emissoras.

Esse quadro, agora, é o de janeiro que mostra que a TV 

Brasil  passou a ser  a maior  fornecedora de conteúdo para esse 
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conjunto de emissoras para a TV pública.  Esse é o salto que nós 

demos.  Essa ainda é a adesão informal das emissoras.

Esse é um dado importante, esse conjunto de emissoras 

educativas  dos  Estados  tem,  muitas  vezes,  ou  retransmissoras 

próprias  ou,  em  muitos  casos,  parcerias,  redes  próprias  dos 

Estados, formadas inclusive com geradoras, que dão, no conjunto 

do País, 765 canais e atingindo uma população potencial de cem 

milhões de brasileiros.

Esse é o mapa que temos hoje do conjunto da cobertura 

das  emissoras  próprias,  das  emissoras  próprias  operadas  por 

universidades,  das  emissoras  estaduais.   Estamos  em todos  os 

Estados, menos no Rio Grande do Sul.

Essa foi e é nossa prioridade até agora, ou seja, fazer 

parceria  com as  emissoras  educativas  abertas.   Mas vimos que 

apesar das redes próprias que as emissoras têm nos estados, ainda 

há locais onde não há cobertura de emissoras públicas.   Então, 

uma das medidas que adotamos já  também logo no início  foi  a 

solicitação  ao  Ministério  das  Comunicações  de  canais  de 

retransmissão diretamente  para  a  TV Brasil.   Encaminhamos 49 

pedidos  de  retransmissões  analógicas,  fazendo  a  escolha  pelo 

critério das cidades maiores, em todos os estados nos quais não 

havia  emissoras  ou  retransmissoras  educativas.   Pedimos esses 

canais  para o  Ministério  das Comunicações,  e  dessas 49,  32 já 
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foram concedidas à TV Brasil; dessas 32, para 10 já adquirimos os 

equipamentos para serem instalados em um trabalho em conjunto 

com  a  diretoria  de  suporte,  agora,  nos  próximos  meses;  e  já 

estamos nos preparando para fazermos licitação para aquisição de 

equipamentos para as demais 22, cujas concessões já nos foram 

concedidas.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Dá 

o exemplo do Rio Grande do Sul.

O  SR.  JOSÉ  ROBERTO  GARCEZ –  Caxias  do  Sul, 

Pelotas.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Deixa-me completar.  Porto Alegre não tem canal aberto livre, mas 

conseguimos  instalar  retransmissão  em  Pelotas,  Caxias,  Santa 

Maria saiu.

O  SR.  JOSÉ  ROBERTO  GARCEZ –  Com relação  a 

Caxias e Pelotas já recebemos e temos equipamentos para instalar.
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas Porto Alegre não tem.

O SR.  JOSÉ  ROBERTO GARCEZ –  Retransmissões 

não têm, muito menos geradora de produção.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – E 

que entendam também os  serviços.

CONSELHEIRO  OTTONI  FERNANDES (Subchefe 

Executivo da Secom) – E Uruguaiana?

O  SR.  JOSÉ  ROBERTO  GARCEZ –  Uruguaiana 

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

Prestem atenção: isso não é geradora, é retransmissora.  Ou seja, o 

sinal vai chegar até, mas não vai gerar matéria, programa, ou seja, 

nada.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ – Uruguaiana é uma 

das 17 para as quais não foi ainda concedida pelo Ministro.  Está na 

lista.

Falamos então que esse é um quadro que dá o mapa da 

cobertura no Brasil por televisão aberta.  Como vimos essa não é a 

única forma de distribuição de sinal e de recepção de sinal pela 

população que assiste à TV Brasil.

Quanto  à  TV  por  assinatura,  a  Lei  da  EBC  também 

determina a obrigatoriedade de todas as distribuidoras de sinal de 

TV por assinatura por qualquer meio, ou seja, cabo, MMDS ou DTH 

de distribuir o sinal da TV Brasil.  Fizemos um trabalho intenso de 

fazer  com que as programadoras,  as operadoras distribuíssem o 

sinal.  Hoje já temos uma cobertura quase completa, com TV paga. 

Podemos dizer que seis milhões e quase novecentos mil assinantes 

recebem o sinal da TV Brasil e, na TV a cabo, que é o principal 

meio  de  manter  essa  distribuição,  temos  98%  dos  assinantes 

recebendo o sinal da TV Brasil por esse meio.
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A parabólica, também, hoje, talvez seja o principal meio 

para recepção por grande parte dos brasileiros que assistem à TV 

Brasil.  Esse é um mundo ainda a descobrir ainda.  Não há nem 

certeza sobre a quantidade de equipamentos instalados no Brasil, 

mas  nós  temos  uma  recepção  importante  por  aí.   E  estamos 

trabalhando nesse momento – e conversava há pouco com o nosso 

Secretário,  do  MC  sobre  a  busca  de  melhoria  das  condições 

técnicas – para que se possa oferecer o melhor sinal, o de mais 

qualidade ao espectador por esse sistema.

Os próximos passos, que veremos adiante, pediria que o 

Gerente  Executivo  de  Rede,  Marco Antônio  Coelho,  pessoa que 

opera cotidianamente esse trabalho, faça a apresentação de como 

estamos daqui para frente.

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – Uma das coisas mais importantes dessa construção é 

que estamos mudando o modo de produção de se fazer televisão. 

Esse que é o ovo de Colombo.  Quer dizer, estamos tentando um 

novo modo de  produção que  é  não  partir  para  o  sul  maravilha, 

fazendo toda a programação no sul maravilha.  Estamos fazendo 

um exercício de produção de diversos Estados na grade.  Ou seja, 

essa  é  a  novidade,  porque  criamos  a  política  primeiro  que  a 

programação.  Muitas vezes ainda se fala: Mas cadê o programa da 

Paraíba,  da Bahia?  É que estamos operando essa mudança,  e 

uma das coisas que está nos próximos passos,  ao fechar  todos 
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esses contratos de rede – não sei se vocês perceberam que, dos 22 

contratos,  fechamos  765  canais  –  portanto,  22  contratos  que 

fecham essa cobertura imensa e, a partir daí, vamos fechar agora 

processo  de  assinatura  de  contrato;  prestação  de  serviços 

jornalísticos com as emissoras da rede,  porque esse foi  um dos 

fatores  que  uniu  a  rede,  isto  é,  a  produção  de  um  jornalismo 

diferenciado, o que fez com que o nosso repórter Brasil tenha sido 

fundamental para aquele processo que vocês viram antes, que é da 

grade azul.  Por quê?  Ao colocar a matéria jornalística dos outros 

Estados  no  nosso  principal  jornal  todos  quiseram  entrar  para  a 

televisão,  todos  quiserem participar  também do  processo  da  TV 

Brasil.  Isso facilitou o movimento de fechada da rede.

Este  mês  estamos  encaminhando  o  contrato  de 

jornalismo que vai  repassar mensalmente recurso para TVs para 

que elas incrementem nossos produtos jornalísticos, o que ajuda 

também a atrair  mais parceiros para essa rede.   Ainda em abril 

vamos começar a assinar  os contratos de co-produção,  que são 

aqueles contratos do programa de periferia que vamos fazer com 

Sergipe.  Em vez de serem feitos no Rio ou em São Paulo, faremos 

com Sergipe, com a Bahia, assim como outros produtos educativos. 

Esses contratos de co-produção deve ser o nosso próximo passo.

Por  fim,  concluído  esse  processo  de  adesão  das 

emissoras que formam esses pólos estaduais e metropolitanos o 

nosso  próximo  alvo,  com  vistas  da  ampliação  na  rede,  são  os 

canais educativos locais.  No Brasil, existem cerca de 195 outorgas 
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de  TVs  geradoras,  educativas.   Todas  essas  estão  espalhadas 

tanto  e  Minas,  como  em  São  Paulo  e  no  Paraná,  de  forma 

independente  desses  pólos  que  fechamos  já.   Mas  são  TVs 

importantes, e, às vezes, em cidades importantes, de setecentos mil 

habitantes.   Três desses contratos já  fechamos,  que foi  em São 

Paulo, a TV de Ribeirão Preto, São Carlos, e a rede mundial que é 

em São José.  Estamos já revisando contrato com 20 emissoras 

locais, que recebemos de herança da ACEP, que passam por um 

processo  de  análise  para  que  se  tenha  a  comprovação  de  que 

essas TVs cumprem as exigências das normas.

Então,  muitas  vezes  as  TVs  que  vocês  falaram,  os 

ouvintes,  como por  exemplo,  o canal  9,  de não sei  onde teve o 

programa tal, mas não passou o outro, responde a essa questão. 

Existem ainda canais que têm uma autorização antiga, às vezes, 

pirata, em que ainda passam meia dúzia de programas nossos.  E 

no meio passa o break e aí tem o problema.  Essa fiscalização e o 

fechamento um por um desses contratos é a que nos vamos nos 

dedicar agora.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos passar ás discussões, aos debates e 

esclarecimentos.
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Como inscrito o Paulo e, depois, seguiremos a ordem 

dos inscritos.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOWISKI – 

Vou cometer um ato falho e com a permissão de vocês, me esqueci 

de – na parte anterior em que o mestre Guilhon apresentou – dar 

uma sugestão no sentido de que aquele espaço vago de meia noite 

às 5 horas da manhã seja criado um programa.  Ofereço a sugestão 

do nome:  “Amazônia  na madrugada”,  para aqueles que vivem a 

vida noturna nos barcos, os porteiros, os policiais, militares etc. que 

estão no meio da mata.  É só isso.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Sugere também a forma de contratar as pessoas.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOWISKI – 

Aí é uma questão administrativa.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWSKY 
(Secretário de Educação a Distância – MEC) – Quero destacar que 
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fiquei  muito  impressionado,  Garcez,  com  tudo  que  vocês  já 

alcançaram até o momento.  Nós operamos o TV Escola e temos 

clareza da dificuldade que é fazer as redes e trabalhar em conjunto. 

Só quis usar da palavra para elogiar e parabenizá-los.

Quando olhamos o vermelho e o azul, vemos que está 

dando certo.  Está claro isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais algum Conselheiro quer a palavra?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Queria 

fazer  apenas  não  um  comentário,  mas  uma  pergunta  sobre  os 

nossos sinais em relação à América do Sul.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Posso responder, Garcez?  Falei sobre isso na Bahia.  Em 2003 os 

três Poderes da República criaram um canal, chamado Integracion, 

voltado para a América Latina, dentro daquela idéia de fortalecer o 

projeto da integração Latino americano.  Mas esse é um canal em 

que se coloca uma programação bilíngüe, metade aqui do Brasil, 

feita  ela  antiga  Radiobrás,  e  hoje  por  nós,  metade  vinda  das 

televisões latino americanas, no satélite, e se concede autorização 
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para  quem quiser  baixar  aquele  conteúdo.   Há  dois  anos  vimos 

discutindo  a  conveniência  de  se  manter  esse  modelo,  o  não 

compensador  custo/benefício,  porque  não  se  sabe,  aliás,  é 

impossível  verificar  o  grau de aproveitamento da programação e 

mudanças  no  panorama  da  política  internacional;  um  novo 

protagonismo  do  Brasil;  um  contingente  de  três  milhões  de 

emigrados  que  pedem  que  a  TV  pública  tenha  o  seu  canal 

internacional; a própria criação da TV Brasil que não existia e que 

como toda TV pública deve ter o seu braço internacional.  Então, o 

que  havia  na  América  Latina  era  isso,  a  disponibilização  da 

programação do canal  Integracion, através desse satélite, mas no 

cabo, não TV aberta, que não se pode ter no país dos outros.  No 

país dos outros pode-se, no máximo, ter programação distribuída 

por cabo ou por TV por assinatura.

Este  é  o  projeto  do  canal  internacional,  que 

apresentamos  na  Bahia,  em  que  estamos  trabalhando.   É  um 

projeto tocado por pelo meu gabinete com uma equipe pequena. 

Agora vamos aproveitar a equipe do canal Integracion, que continua 

no  ar,  vamos  estrear  esse  canal  pela  África,  onde  estamos 

fechando acordo com uma distribuidora que cobre 49 dos 52 países 

do continente africano.

Este  é  um  projeto  importante  da  consolidação 

internacional da idéia da TV pública brasileira.  Aí a América Latina 

também  receberá  essa  programação,  mas  não  será  mais  uma 

programação  bilíngüe,  digamos,  mista  de  latino  americano  e 
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brasileiro,  mas  será  a  programação  internacional  da  TV  Brasil, 

composta  de programas da TV Brasil,  mas com ajustes no fuso 

horário,  com  conteúdos  destinados  a  fortalecer  a  difusão  de 

informações  sobre  o  nosso  país  Por  exemplo,  um  telejornal,  é 

trabalhosíssimo  fazer  isso,  porque  ele  vai  entrar  na  África  de 

madrugada,  então,  a  operadora  o  quer  de  novo,  às  7  horas  da 

manhã, e aí é preciso gravar, repetir etc.  É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gostaria de fazer uma pergunta.  Temos essas 

três formas de parceria,  contratos,  mas vejo com preocupação a 

regulação.  Como são reguladas essas parcerias entre a EBC e as 

associadas, as estaduais.  Que mecanismos de regulação existirão. 

Imagino que algumas características essas parcerias têm que ter 

para garantir o sistema público.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Acho que o Diretor Jurídico poderia contribuir.

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – São contratos.  Chegamos a um consenso para regular, 

até porque o mercado não aceita nem um anúncio institucional que 

se fosse fazer.  Para o IBOPE conseguir aferir nossa rede pública 

precisa haver um instrumento forte.  Não pode ser uma parceria 
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informal.   Então,  nosso  departamento  jurídico  estudou  essa 

questão, se convênio ou se contrato.

Enfim, acho que agora temos um instrumento que gruda 

todo mundo.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Essa parceria não é o ideal, nunca será uma rede da TV Brasil, mas 

é  o  possível  no  sistema  analógico.   Então,  é  preciso  lembrar 

sempre, quando atravessar a ponte para o sistema digital será outro 

mundo e nesse outro mundo a TV Brasil terá seus próprios canais. 

Essa é a crença que a gente tem, de que o futuro da TV pública 

está no sistema digital.  Agora, até lá temos de fazer o possível.  A 

regulação.

O SR. LUÍS HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– A regulação.  Esse contrato que foi citado pelo Coelho prevê a 

aplicação da legislação do sistema público de comunicação que foi 

estabelecida na lei da EBC.  Então, eles têm de cumprir os mesmos 

critérios, a mesma legislação da EBC.  Com isso existe a formação 

de  um  comitê  de  rede  com  representantes  dessas  cabeças  de 

redes estaduais que tanto para a regulagem do ponto de vista da 

legislação, como do ponto da vista da própria dinâmica da grade vai 
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sendo alterada,  ele é o órgão central  de acompanhamento e de 

normatização do funcionamento.  Então, ele tem uma autogestão.

Claro que a EBC, quem preside o comitê de rede, da 

rede nacional pública de comunicação de televisão, não é o comitê 

de programação específica da EBC.  Esse tem um representante de 

cada  uma  das  emissoras  e  tem  uma  composição  que  vai  se 

alterando de dois em dois anos, ou seja, vai havendo uma alteração 

nos seus membros, mas a EBC preside esse comitê, então, tem 

sempre tem assento permanente.

Uma  outra  sistemática  que  existe  é  justamente  em 

relação ao aspecto delicado da área de publicidade, de patrocínio, 

que exatamente nos termos que a legislação autoriza, que é com 

esse caráter conceitual, institucional, de patrocínio cultural.  Existe 

um mecanismo de acompanhamento pela Diretoria Jurídica do que 

é captado pela rede desses patrocínios.  Hoje é um sistema eficaz, 

porque o volume não é significativo.

O que pensamos em longo prazo é com a digitalização 

terá canais de retorno no sistema digital de operação única dessa 

rede  pública  que  está  sendo  projetado  e  que  vai  permitir  o 

acompanhamento não só do aspecto de publicidade, mas de toda a 

programação que for incidida local teremos essa possibilidade de 

monitoramento, se está dentro dos marcos regulatórios do sistema 

público  de  comunicação.   Hoje  não  há  essa  possibilidade  em 

relação à programação,  por  exemplo,  se alguma parceira dessa, 

isso já  é um problema antigo no Brasil,  se alguma TV educativa 

integrante da TV Brasil ou não, descumprir a missão de uma TV 
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educativa, só por denúncia, mas isso é um problema que já existe 

hoje,  só por denúncia, alguém liga e diz: Tal emissora educativa 

está  descumprindo,  está  passando  publicidade  comercial,  está 

passando programas inadequados.  Isso já é um problema atual.

Nós  estamos  tendo  o  cuidado  de  ao  assinarmos  o 

contrato com uma TV educativa, ao formalizarmos essa parceria e 

ela integrar formalmente a rede da TV Brasil, terá passado por um 

monitoramento  prévio  da  equipe  de  rede  que  vai  examinar  a 

programação, foi isso a que o Coelho se referiu, que existem cerca 

de vinte TVs educativas que já passavam o sinal da TVE do Rio de 

Janeiro  e  têm  autorizações  precárias.   Elas  não  assinaram 

formalmente um contrato com a TV Brasil porque não há segurança 

sobre  o  restante  da  programação  que  eles  fazem  localmente. 

Então,  esse  é  o  trabalho  de  campo  que  está  sendo  feito,  de 

monitoramento, de identificação dessa programação local que não é 

só  uma  questão  de  publicidade,  é  da  própria  natureza  dos 

programas.

Então,  só depois  de ter  certificado essa qualidade da 

programação adequada ao marco regulatório da TV Brasil é que se 

assina o contrato, mas só problema permanece.  Bom, assinei o 

contrato, o que garante que a partir daí não haverá um desvio? Só 

no sistema digital  que teremos esse monitoramento  on line para 

poder identificar.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas o sistema digital vamos ter canal próprio.  A Presidenta tem 
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razão, é frágil a regulação, sim.  Nós não temos condições hoje... 

Isso seria bem resolvido se o nosso marco regulatório valesse para 

todas as TVs educativas, mas um nosso contrato não tem força de 

impor-se sobre a lei.  Por exemplo, um ano eleitoral como esse, não 

temos a menor capacidade de impedir que algum governador faça 

uso político, não temos.  É preciso ter isso bastante claro que para 

uma TV pública ser plenamente responsável por sua programação 

e sua linha editorial é quando tivermos uma rede própria.

Eu  não  acredito  muito  nesse  modelo  pelas 

conseqüências que, de vez em quando, produzirá.  Mas é o que é 

possível fazer hoje no Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas não sobra para a EBC se isso for...  Cada 

uma responde diante de...

O SR. LUÍS HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

–  No  contrato  está  previsto  sanções.   A  primeira  sanção  é  a 

notificação  –  há  um  mecanismo  –,  ele  é  notificado,  “tem  tal 

irregularidade”, acho que vai chegar por denúncia.  Porque o único 

modelo  preventivo  que  a  gente  tem  é  o  que  é  captado  de 

publicidade pela rede, e isso passa pela Diretoria Jurídica.  O que é 

captado localmente, a programação que incida localmente não tem 

esse controle prévio, aí, é por denúncia.  Se é feita a denúncia, é 

feita a notificação pela EBC para a emissora, “está ocorrendo tal 

situação”,  aí,  ela  responde  se  está  acontecendo  ou  não  está 
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acontecendo.   É julgado,  é apreciado,  “realmente está  irregular”. 

Então, a gente notifica suspendendo alguns benefícios que a rede 

permite.  Se se reiterar, se se agravar, é a ruptura do contrato.

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de  Rede)  –  Mas  objetivamente,  Presidente,  se  houver  alguma 

irregularidade  cometida  pela  emissora  quem  responde  é  a 

emissora.  A EBC não é responsável.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A 

outorga não é nossa.

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – Inclusive, se ela passar um programa regular nosso lá, 

ela também vai responder.  Ela é plena, a outorga é dela, então, 

retransmitindo conteúdo nosso, ela é que vai responder.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Diferente,  por  exemplo,  da  sete  que  vamos  entregar  para  as 

universitárias, e algumas já estão entregues, por essa respondemos 

nós.

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – Por isso, inclusive, que os contratos com essas são bem 
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mais rígidos e rigorosos.  Nós temos um controle inclusive sobre a 

programação  local  exibida  lá  –  nas  sete  universitárias.   É 

justamente  por  isso,  como  a  outorga  é  nossa,  nós  é  que 

respondemos.  Então, a programação local de lá também terá de 

ser  aprovada  por  nós,  porque  é  outro  tipo  de  contrato.   A 

responsabilidade final é nossa.  Por isso se levou tanto tempo para 

se construir modelos diferentes.

Então,  cada  emissora  tem  um  tipo  de  organização 

formal jurídica, uma relação com a sua instituição mantenedora, tem 

uma capacidade de produção maior ou menor.  Então, exigir, fazer 

um contrato único que tivesse os mesmos princípios foi muito difícil. 

Mas essa é uma experiência fundamental e, por isso, separamos 

sempre.   As  emissoras  tidas  universitárias,  operadas  por 

universitários,  têm  essas  características,  que  a  EBC  passou  a 

exercer.  Isso já era assim no tempo da Radiobrás.  Esse é um 

artigo da EBC que foi herdado da Radiobrás.  A Radiobrás também 

era a única detentora da possibilidade de exploração de canais de 

rádio e televisão, só que por ela não ter o caráter nacional, o que 

me referi que a EBC tem, ela não exercia, e muitas vezes fazia os 

pedidos de outorga ao Ministério das Comunicações e entregava 

para as emissoras operassem sem qualquer controle.  

A  EBC,  que  é  diferente  na  sua  essência,  passou  a 

considerar  as  emissoras,  inclusive  subindo  o  bolo  de  ter  mais 

emissoras pobres, vai assumindo o ônus de ajudar na manutenção. 

Agora,  fizemos  compras  de  equipamentos,  transmissores,  para 

essas  emissoras  universitárias,  não  entramos  apenas  com  o 

controle e vocês pagam a conta, não, estamos auxiliando e temos 
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dito, a gente sempre auxilia muita em investimento, alguma coisa de 

custeio, nada em pessoal – isso é impossível –, mas, certamente, 

estamos  melhorando muito  as  condições  dessas  emissoras  e  já 

fizemos, inclusive, investimentos nessas emissoras.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A  CGU,  com  esses  contratos,  nunca  deu 

problema?

O SR. LUÍS HENRIQUE DOS ANJOS (Diretor Jurídico) 

– Se der problema a gente vai saber, porque eles firmaram agora, 

então, ainda não houve a execução.  Isso foi firmado agora.  Mas 

acreditamos que não há nenhuma irregularidade.  No caso da EBC 

não será a CGU que terá de opinar a respeito disso.  Existe um 

sistema de  controle  próprio  que  é  da  Secretaria  de  Controle  da 

Presidência da República, mas os técnicos que pertencem são da 

mesma carreira da CGU.  De qualquer maneira entendemos que 

não haveria essa irregularidade e é um mecanismo viável.  Como o 

Garcez comentou, nas rádios era muito difundido isso já, no âmbito 

de emissoras de rádio existem muitas que são operadas por outros 

entes da Administração federal e são outorgas da Radiobrás, eram 

da Radiobrás.  Então, já ocorre essa situação no âmbito de rádio há 

mais tempo.

O  SR.  JOSÉ  ROBERTO  GARCEZ –  Para  combinar, 

inclusive, com as coisas de rádio, estamos agora trabalhando, nós 
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da Diretoria Jurídica e Superintendência de Rádio, na construção de 

um modelo que parta um pouco nesse modelo de rede de televisão 

para  construir  também  a  rede  de  rádio.   Por  exemplo,  só  de 

universitários  temos  quase  40  emissoras  de  rádio  operadas  por 

universidades federais que, também, com as outorgas legalmente, 

pertencem à EBC.

Então, só aí podemos trabalhar com uma rede de rádio, 

já  agregando as oito  emissoras operadas diretamente pela EBC, 

mais  as  40  que  podemos  construir  um  modelo  também,  até 

respondendo um pouco a questão da Rádio Nacional, podemos ter 

uma rede com características de controle nosso muito forte e em 

parceria com as universidades.  Sempre ressaltando isso, parceria 

vital e estratégica para as universidades.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada.

Ministro, quer falar?

CONSELHEIRO  OTTONI  FERNANDES (Subchefe 

Executivo da Secom) – Dois comentários sobre a apresentação do 

Garcez e do Coelho.

A  primeira,  esse  avanço da  presença  da  TV Brasil  e 

conteúdos nas TVs estaduais não é só pelo fato de eles estarem 

reproduzindo, colocando no jornal o conteúdo local,  é muito pela 
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qualidade de  isenção do  conteúdo gerado pela  TV Brasil.   Está 

certo?   Acho  que  esse  é  um  grande  atestado  que  o  Conselho 

deveria prestar atenção de ser, de fato, um canal de TV pública que 

não  está  fazendo  promoção  do  governo,  não  está  fazendo 

promoção de política, senão não estaria sendo aceito como vem 

sendo pelas TVs estaduais, inclusive de governos com orientação 

totalmente  divergente  da  nossa.   Então,  acho  que  esse  é  um 

atestado da qualidade e da isenção do jornalismo da TV Brasil.

O  segundo  aspecto,  Presidente,  é  que  os  contratos, 

alem do controle da Secretaria de Controle Interno da Presidência 

da República, também somos submetidos ao controle do TCU.  Eu 

acho  também  que  a  TV  Brasil,  através  da  sua  Presidenta,  da 

Diretoria  Executiva e da Diretoria,  construíram também uma boa 

relação  com  o  TCU,  inclusive  nos  pitchings,  que  houve  uma 

aceitação por parte do TCU desse modelo.  A Teresa pessoalmente 

esteve lá com o Presidente do Tribunal de Contas da União e que 

deu um aval a todo esse processo, o que foi um grande avanço na 

forma de contratação e cumprindo uma meta deles que era da TV 

pública desde o tempo do Ministério da Cultura que estava dirigindo 

esse processo que era fortalecer a produção independente.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Muito obrigado.

Mais alguma pergunta?  Estamos chegando ao final.
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O  SR. CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Secretário de Educação a Distância – MEC) – Eu queria saber, 

você já mencionou como se opera, como é a parceria com as outras 

TVs.  Qual é o seu contrato para retransmissão?  Como você opera 

quando,  por  exemplo,  em  Pelotas  instala  um  ponto  de 

retransmissão?   Como  funciona  isso?   É  gente  sua  ou  é  um 

contrato de serviço?

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – Quando é retransmissora própria nós instalamos.  Como 

é retransmissora...

O  SR. CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Secretário de Educação a Distância – MEC) – Sei, mas você tem 

de ter um quadro técnico lá e garantir algumas inserções.  Como 

funciona isso?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Nós  não  implantamos  nenhuma.   Nós  ganhamos,  mas  não 

pudemos implantar no ano passado dez, pretendemos implantar.  O 

que você precisa ter?  apenas uma estação, uma torre, um prédio 

alto,  um local  para colocar  o  seu transmissor  que vai  receber  a 

programação, não é, Gontijo, do satélite e vai fazer o sinal terrestre 

naquela região.  Mas isso não é uma geradora.
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O  SR. CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Secretário de Educação a Distância – MEC) – Até onde consegui 

entender,  você  tem  de  quebrar  a  programação  para  colocar 

programação local, por exemplo, programa eleitoral gratuito, esse 

tipo de coisa você tem de botar ou não é necessário?

O SR. MARCO ANTÔNIO COELHO (Gerente Executivo 

de Rede) – Retransmissora não.

O  SR. CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Secretário de Educação a Distância – MEC) – Não precisa disso? 

Eu pensei que mesmo retransmissora tinha a obrigação de cortar 

para...  Não.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Essa é que é a diferença entre geradora e retransmissora.  Não 

precisa ter uma unidade da EBC lá.  Podemos ir lá e colocar um 

retransmissor lá.  Por isso tenho muita vontade de fazer uma ação, 

mas  a  Superintendência  de  Rede  tinha  tanto  trabalho  e  nunca 

conseguiu entrar nessa seara, mas nós vamos entrar, que é fazer 

uma  série  de  acordos  com  as  prefeituras  que  têm  outorga  de 

retransmissão.   Existem  centenas  no  Brasil,  mas  nunca 

conseguimos ter pernas, tempo e braço para chegar lá.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos voltar ao assunto da política de controle 

de esportivo que a Diretoria nos apresentou.  Eu gostaria de sugerir, 

bom, a Câmara de Jornalismo quer fazer uma breve explanação do 

que foi sua reunião hoje de manhã, não é, professor Murilo?

Eu gostaria  de sugerir  que essa Câmara,  que adotou 

também o esporte como mais um tema a ser discutido, que fizesse 

uma primeira apreciação da política que nos foi apresentada, para 

deliberarmos sobre ela daqui a uns dez, quinze dias, se a Diretoria 

não tiver tanta pressa.  Quinze dias estaria bom?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mas seria bom dentro de dez, quinze dias, porque tem umas coisas 

a serem tomadas.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA 
PEREIRA –  O Murilo  gostaria  que eu fizesse um rápido informe 

sobre a nossa reunião.

Hoje  houve  a  primeira  reunião  da  Câmara  de 

Jornalismo.  Diogo, como você secretariou, se eu me esquecer de 

alguma coisa me lembre, você que anotou os dados.

São  cinco  pessoas,  eu,  Murilo  Ramos,  Ana  Fleck, 

Lourival Macedo, que foi indicado para coordenar o grupo, uma vez 
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que é repórter da Rádio Nacional e está em permanente contato 

com  a  categoria  e  pode  nos  trazer  questões,  e  o  Paulo 

Derengowiski, que também participou da reunião.

Essa  primeira  reunião  teve  como  ponto  de  pauta  a 

questão do off.  Vocês acompanharam que houve uma provocação 

de uma leitora, passou para a Ouvidoria, um questionamento do por 

que uma reportagem publicada pela Agência Brasil  teria  lançado 

mão do off, uma vez que o Manual de Redação da antiga Radiobrás 

proibiu o uso do off.

Houve  uma  discussão  pela  internet  entre  os 

conselheiros da Câmara de Jornalismo e uma explicação da EBC...

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Por 

onde chegou esse questionamento?

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA 
PEREIRA – Chegou pela Ouvidoria.  Uma leitora da Agência.

Houve uma resposta da EBC que todo o Manual estaria 

sendo seguido com exceção da questão do  off que foi levantado 

como  uma  possibilidade  de  uso  de  acordo  com  certas  regras 

impostas pela direção de Jornalismo.

Então, não concluímos esse debate hoje, apenas tirou-

se  a  decisão  de  que  uma  pessoa  no  grupo,  no  caso  eu, 
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acompanharia a discussão do novo Manual de Redação da EBC. 

Parece que está em discussão o novo Manual, não sei exatamente 

como está sendo feito isso, mas parece está sendo discutido um 

Manual para a campanha eleitoral.  Aí, o Conselho acompanharia 

essa discussão.

Além disso, discutiu-se que incorporaríamos a questão 

de  esporte  à  Câmara  de  Jornalismo,  entendendo que esporte  é 

jornalismo, e até acompanhando uma condição que tem sido feita 

em outras emissoras de TV.  O esporte seria, então, um assunto da 

nossa seara.  Aí, pedimos um prazo de duas semanas, dez dias, 

para poder  analisar  o material  enviado hoje  pela EBC e dar  um 

parecer sobre a proposta política de esporte da emissora.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, posso usar a palavra, por favor?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais algum conselheiro quer complementar? 

Mais algum conselheiro da Câmara?

Tereza.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Primeiro, é lamentável porque a diretora de Jornalismo não mais 

está, esse horário é complicado, é início do horário de fechamento, 
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acredito que foi por isso que ela se retirou, começa-se a discutir a 

escalada do Telejornal.  É um horário complicado na redação.  Eu 

não  sabia  que  haveria  essa  discussão  e  seria  bom  que  ela 

estivesse, mas, também, não acredito que ela vá avançar  nessa 

hora da noite.

Eu só queria pontuar algumas coisas.  Primeiro, há um 

Manual de Jornalismo da Radiobrás.  Eu, desde o início, pedi que 

elaborássemos  um  Manual  de  Jornalismo  da  EBC.   A  diretora 

sempre  achou  que  era  cedo,  que  era  preciso  esperar  mais, 

sedimentar melhor, para construirmos, e que adotaríamos o Manual 

da  Radiobrás  provisoriamente  até  que  fosse  o  momento  mais 

adequado  para  elaborarmos  o  próprio  Manual  de  Jornalismo. 

Excepcionalizando a questão do  off, ou seja, não seguiríamos, de 

fato,  a  vedação  ao  off,  adotado  pelo  Manual  de  Jornalismo  da 

antiga Radiobrás.

Eu,  jornalista  que  sou,  não  vejo  condições  de  fazer 

jornalismo hoje quando há amplo uso da informação em off e só a 

agência pública de notícias ou os canais públicos não possam fazê-

los os deles.  Agora, acho que é preciso ter normas que evitem a 

vulgarização do  off e até seu uso político como é feito pela mídia 

comercial.   Eu não gosto do Ottoni,  coloco em  off que um outro 

conselheiro o atacou.  Esse é o off que se pratica por aqui hoje.  O 

abuso do off, a distorção do off.

Mas se só os canais públicos têm de fazer tudo em on, 

isso conspira para a perda de qualidade do jornalismo dos canais 

públicos.  Por isso é importante ter o Manual e que tenham normas 
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bastante claras, desde as normas de redação, formais de apuração, 

usos de recursos e técnicas jornalísticas como o off, etc.  Essa é a 

questão do manual,  não há manual da EBC, mas é preciso que 

haja, a meu ver.

Segundo – cadê o Lourival? -, Lourival, me permita, eu 

não  acho  próprio  que  o  funcionário  da  EBC  que  trabalha  em 

Jornalismo integre a  Câmara  de Jornalismo.   Entende?  Porque 

você  vai  trazer  questões  operacionais  para  dentro  do  Conselho. 

Acho que o Conselho previu a participação dos funcionários, mas 

não acho correto.  Eu não tenho a menor autoridade para interferir 

no  funcionamento  do  Conselho,  mas  tudo  o  que  é  questionado 

internamente, a Redação é um inferno, uma Redação é uma luta de 

classes  permanente.   Então,  se  um  integrante  daquela  luta  de 

classes é membro do Comitê de Jornalismo do Conselho, estamos 

tendo uma ambigüidade, com todo respeito profissional por você, 

fosse você ou qualquer outro, mas não é correto isso.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA 
PEREIRA –  A  Câmara  não  é  deliberativa.   É  deliberativo  o 

Conselho, a Câmara é para discutir.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Mesmo assim eu acho que é uma espécie de linha de transmissão 

incorreta.  É só a minha opinião como jornalista que sou, muito mais 

como jornalista do que como Presidente da Empresa.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Acho que a Câmara faz essa consideração, 

porque  deixamos  muito  livres  para  que  os  conselheiros  se 

colocassem nas câmaras que tivessem mais afinidades, etc.  Então, 

isso foi muito natural.  Agora, essas considerações mais internas, 

acho  que  a  Câmara  pode  decidir  e  discutir  um  pouco  mais, 

aprofundar essas questões que a Teresa está colocando e, depois, 

podemos conversar numa próxima reunião sobre isso.  Está bom 

assim?

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Certo.

Terceiro ponto, por fim, não acho que necessariamente, 

acho  bom  que  esportes  seja  definida  uma  política,  o  Conselho 

defina,  é  da  sua  alçada.   Agora,  se  vai  ficar  na  Diretoria  de 

Jornalismo ou em outro  lugar,  acho que não é  necessariamente 

assim,  porque  é  muito  complicado,  por  exemplo,  a  Diretoria  de 

Jornalismo  da  EBC  toca  o  jornalismo  da  TV  pública,  dirige  a 

Agência Brasil, produz os conteúdos radiojornalísticos para o rádio 

e não tem condições, eu já disse a Helena, hoje de absorver um 

serviço, a não ser que seja criado um grande núcleo e tal.

Nós estamos pensando assim: ter um pequeno núcleo 

que pense esporte para a TV pública e lá nas rádios há lá uma idéia 

de  ter  um núcleo  de  esporte  das  rádios,  porque  falamos  aí  no 
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documento que há uma especificidade diferente entre o rádio e a 

televisão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O que está acontecendo com as câmaras é 

que  temos  poucos  conselheiros,  muitas  câmaras  e  está  ficando 

muito poucas pessoas divididas entre elas.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Sim, para a câmara.  Desculpa-me, conselheira, entendi mal.  É a 

câmara que é junta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É câmara que vai discutir.  A mesma câmara 

de jornalismo discute esporte.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Não sei se 

há tempo ainda.  Temos mais um informe da câmara.  É mais uma 

informação para o Conselho.

A gente avançou um pouco naquela idéia de ter  uma 

assessoria acadêmica para as câmaras.  A Câmara de Jornalismo 

já tem.

132



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Sim, da dinâmica, não é?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Da 

dinâmica.

Então,  eu  gostaria  de  fazer  rapidamente,  mas,  antes, 

acho que já  ficou clara a idéia do esporte.   A Câmara tratar  do 

esporte  como  jornalismo,  já  que  aí  fora,  somente  na  mídia 

comercial,  na  televisão  comercial  o  esporte  e  o  futebol,  em 

particular,  é  tratado  como  entretenimento.   Isso  é  uma  grande 

distorção.   Acho  que  a  gente  daria  uma  boa  contribuição  se 

pensasse  o  esporte  e  o  futebol,  em particular,  como jornalismo. 

Mas é no âmbito da Câmara, na estrutura legislativa da TV Brasil 

ele, evidentemente, estará localizado onde melhor.

Eu solicitei a uma colega, professora Eluska Coutinho, 

da Universidade de Juiz de Fora, a primeira proposta de como o 

núcleo de pesquisa dela em telejornalismo poderia contribuir para a 

idéia de assessorar a Câmara, um acompanhamento acadêmico, 

científico, da programação de jornalismo da TV Brasil.   Ela fez e 

distribui o trabalho dela para os membros da Câmara.  O que eu 

queria salientar, só para dar uma idéia para o Conselho, é que pedi 

o orçamento, quanto custaria.  A Teresa está aqui, enfim, o Ricardo 

tinha me pedido isso particularmente.

Ela fez a proposta, temos de rever a proposta.  De fato, 

ela está ainda muito acadêmica, tipo pesquisa, e estamos pensando 
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mais numa consultoria acadêmica, então, tem de fazer um ajuste. 

Mas, para o Conselho ter uma idéia, estamos pensando aqui numa 

equipe  de  um  pesquisador,  no  caso  uma  pesquisadora,  para 

coordenar o trabalho, um ou uma bolsista de iniciação científica e 

uma bolsa de apoio técnico.   Uma equipe de três pessoas para 

fazer esse trabalho.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Qual seria mesmo o trabalho?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O trabalho 

de  acompanhamento  da  programação  jornalística,  o 

acompanhamento  da  análise  da  programação  jornalística  da  TV 

Brasil, eventualmente, também da rádio e Agência, mas aí é uma 

outra  questão  que  tem  de  ser  vista,  mas  começaríamos  pela 

televisão.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Tudo pessoa física?

CONSELHEIRO  MURILO CÉSAR RAMOS – Pode ser 

pessoa...  Eu não vi ainda, o Luiz Henrique pode me esclarecer, o 

convênio  que foi  feito  com a UNB,  no caso da Ouvidoria.   Meu 

entendimento,  pela informação que tive,  é que é atribuída bolsa, 

não  é  isso?   No  caso,  seria  para  pessoa  jurídica,  Universidade 

134



Federal de Juiz de Fora.  A idéia é atribuir bolsa, o que torna mais 

transparente e dá um caráter acadêmico ao trabalho.

Então,  seria  uma  equipe  de  um  pesquisador 

coordenador, doutor, uma bolsa de apoio técnico, geralmente é um 

graduado  ou  graduada,  e  uma  bolsa  de  iniciação  científica. 

Orçamos três passagens áreas, no caso, Juiz de Fora-Brasília, para 

eventuais apresentações à Câmara ou ao Conselho, de parte do 

estudo realizado.   A edição em mídia digital,  eventualmente,  em 

livro de parte do trabalho que fosse feito.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Durante quanto tempo?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Doze 

meses.  Então era isso.  Serviços de terceiros...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Qual o valor?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O valor eu 

darei agora: R$40.720,00 para o período de doze meses.
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A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Proponho  que  sejam  examinadas  as  duas  alternativas  jurídicas. 

Pode tratar lá na EBC com a pessoa de contratos e com a pessoa 

de convênios, porque aí examinaremos as duas hipóteses.  Aqui 

não chegaremos a nenhuma conclusão.  Mas há duas hipóteses: 

uma de um convênio com a própria universidade, a EBC repassa o 

recurso nos moldes do que foi feito com a UnB.  E acho que seriam 

mais  complicadas  as  contratações  de  pessoas  físicas 

individualmente.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Com 

certeza.  E fiz questão de trazer isso agora, porque a idéia é aplicar 

esse  modelo  com  as  nuances  para  as  demais  camadas.   Na 

realidade,  o que foi  pedido até agora foi  um modelo.   Isso será 

detalhado, formatado para o jornalismo e a idéia é projetar isso para 

as  demais  câmaras.   Inclusive,  há  uma  professora,  da  filial  do 

Ceará,  a  Professora  Inês  Vitorino,  o  próprio  Diogo  já  teve  essa 

referência também, eu já havia feito o contato dela quando fizemos 

aquele  estudo  do  infanto-juvenil,  ela  está  preparada  para,  por 

exemplo, fazer um trabalho semelhante.  Portanto, cinco câmaras 

dariam no orçamento da EBC, R$250.000,00 ano para todo esse 

trabalho de assessoramento acadêmico para o Conselho.  Temos 

que sinalizar  esse valor  para saber se continuamos ou não com 

essas tratativas, se está dentro dos parâmetros financeiros da EBC. 

Só isso.
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A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É 

razoável assessorar o Conselho, os valores não são exorbitantes, 

mas tem que encontrar o formato.  Por exemplo, há também uma 

modalidade, uma contratação de serviços eventuais, que diz que no 

caso da pessoa física pode fazer assim.  Na EBC, gente, toda hora 

fazemos  uma  ginástica  jurídico/administrativa  para  encontrar  a 

solução de um problema.  Todos os nossos problemas são objeto 

de uma grande ginástica mental.

Presidente, só uma última coisas...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O Professor Murilo finalizou?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS – 

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

Quero sempre recordar aos conselheiros que no regimento, não sei, 

ou no regulamento, o conselheiro é o diretor presidente e o diretor 

geral sem voto aqui, mas temos a prática de virmos todos, todos 

falam o que está fazendo etc.; agora, gostaria que as demandas do 

Conselho  fossem  à  Diretoria  Executiva  e  não  individualmente  a 

qualquer  diretor,  porque  fica  complicado.   A  empresa  tem  um 

regimento, onde há uma série de decisões são do colegiado.  Há 

atribuições do diretor presidente, do diretor geral e dos diretores; e 

há  atribuições  da  Diretoria  colegiada.   Gostaria  que  o  Conselho 

demandasse à Diretoria Executiva.  Ou seja, o que vier aqui tem 

que antes passar pela Diretoria Executiva.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas tem sido assim.  Não?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Há alguma 

dúvida de que tem sido assim?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Às 

vezes  eu  preciso  ir  atrás,  porque  fico  sabendo  que  o  Conselho 

demandou tal coisa, tal coisa etc.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Se for em 

off está de acordo com o atual manual.  (Risos.)

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Todos os dias os Conselheiros dizem assim: fulano poderia vir aqui 

falar assim para nós?  Vocês fazem isso!  Portanto, como vocês são 

rigorosos eu também gostaria de manter o rigor do lado de cá.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então será assim.

Finalizamos, a próxima reunião será no dia 20 de abril. 

Temos ainda abertura na pauta, mas já temos temas, iremos fechar 

e em breve conversamos com todos para fechar essa pauta.

O  SR.  ORLANDO  GUILHON (Superintendente  de 

Rádio) – Só para esclarecer, o esporte está aprovado?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Não,  a  política  de  esporte  foi  entregue  à 

Câmara de Jornalismo e Esporte e em dez dias estarão dando um 

parecer.  O Conselho fará uma reunião eletrônica e se posicionará.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Isso poderia ser breve, porque temos uma proposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então, dez dias por causa do prazo.

Está encerrada a reunião.
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