
NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  17ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO 
CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 11 de maio de 2010

Hora – 9h

Local – Hotel Nacional, Brasília-DF

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Senhoras e senhores, vamos dar início à 17ª 

Reunião do Conselho Curador.

Bom dia a todos.  Agradeço as presenças.  Apenas 4 

dos  nossos  Conselheiros  justificaram  ausência:  José  Antonio 

Martins, Prof. Cláudio Lembo, Prof. Paulo Sérgio Pinheiro e a Dra. 

Lúcia Braga.

Em  primeiro  lugar,  temos  de  acordar  sobre  a  pauta. 

Vocês todos receberam a pauta da 17ª Reunião?

Temos de aprovar a ata.  Todos estão de acordo com a 

ata?  Nós devemos assinar a ata da 16ª Reunião.

Em seguida, teremos a posse da Conselheira Heloisa 

Starling; a consulta pública para renovação do Conselho, que era o 
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principal  motivo  dessa  reunião  extra;  o  plano  de  cobertura  das 

eleições,  por  solicitação  da  Presidente  Tereza  Cruvinel;  e,  por 

último,  uma  breve  discussão  sobre  a  metodologia  da  nossa 

audiência pública no dia 1º.

Se tivermos outros assuntos podemos acrescentar.

Todos estão de acordo com a pauta?  Leram a ata? 

Podemos iniciar as assinaturas da ata?

Lembro que a ata anterior teve uma pequena alteração 

e vamos assinar as duas.

Vamos seguir a pauta da reunião.  Eu gostaria de dar 

dois informes antes da posse da Conselheira Heloisa.  Acho que 

vocês  receberam  agora  a  3ª  Resolução  do  ano  referente  à 

aprovação da política de esportes da EBC.  Todas as resoluções já 

estão  disponíveis  on-line,  na  página  eletrônica.   Essa  página 

eletrônica do Conselho Curador, em breve, vai ser reformulada.  O 

Diogo está trabalhando junto com a equipe e montando uma nova 

arquitetura.   Vai  ser  possível  que  todos  possam dar  sugestões. 

Vocês  vão  receber  o  projeto  básico  do  novo  site  e  vão  poder 

sugerir.

O  outro  informe  também  está  junto  com  vocês  na 

documentação.  É uma carta assinada pela Associação das Rádios 

Públicas do Brasil.  É sobre o tema da rádio digital.  Vocês podem 

ler e depois poderemos ver que encaminhamento daremos a essa 

carta.
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Como  Presidente,  eu  gostaria  de  empossar  a  nossa 

mais  recente  Conselheira,  Professora  Heloisa  Starling,  que  hoje 

passa a fazer parte do Conselho como membro representante da 

sociedade civil.   A Professora Heloisa é historiadora e jornalista, 

Doutora  em  Ciência  Política  e  professora  do  Departamento  de 

História da Universidade Federal de Minas Gerais.  Além disso, é 

coordenadora  do  grupo  de  pesquisa  do  Projeto  República  e 

pesquisadora do Centro de Referência do Interesse Público, ambos 

da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.   A  professora, 

recentemente, encerrou seu mandato como vice-reitora da mesma 

universidade.  Seja bem-vinda, professora.  Tenho certeza de que 

suas contribuições serão muito importantes para este Conselho.

CONSELHEIRA HELOISA STARLING – Bom dia.  Eu 

queria  agradecer  o  convite,  porque  acho  que  é  um  privilégio 

participar desse fórum.  Uma parte da minha bibliografia está aqui. 

Eu leio muito.  A Tereza tem um acompanhamento, principalmente, 

na  questão  de  música  do  Ministro,  o  Daniel  etc..   Eu  tenho 

trabalhado muito na questão da possibilidade de pensar em história 

através  das  narrativas  geradas  pelas  imagens  jornalísticas,  pela 

canção e pelo cinema.  E também trabalho fundamentalmente com 

a tópica da república e do republicanismo, o que tem muito a ver 

com a questão do interesse público, com a questão do pensamento 

e da formação de uma vida pública.  Então, eu espero realmente 

poder contribuir muito com este Conselho, do qual me sinto honrada 

de participar.  Desconfio que eu estou fazendo um bom negócio, e 
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vocês um pouco menos, porque eu vou aprender muito mais com 

vocês.

Obrigada.  (Palmas.)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos então à discussão da consulta pública.

Temos  de  formular  a  lista  tríplice  a  ser  enviada  ao 

Presidente da República para designação de 3 novos membros da 

sociedade civil.

Temos duas questões antes de colocar em votação os 

nomes.

Um  dos  nomes  indicados,  Sr.  Newton  Guimarães 

Cannito,  acaba  de  assumir  um posto  relevante  no  Ministério  da 

Cultura,  na  Secretaria  de  Audiovisual.   Então,  pensamos:  seria 

excluído da lista?  O que faríamos com a candidatura do Newton 

Cannito?   Temos  de  pensar  um  pouco  sobre  isso  e  ver  se, 

automaticamente,  ele está excluído ou se permanecemos com a 

candidatura dele.

A comissão processante, composta por mim, pela Ana 

Fleck  e  pelo  Diogo,  abriu  prazo  de  uma  semana,  para  que  as 

entidades  que  indicaram  o  Francisco  Pereira  e  a  Regina  Lima 

apresentassem  os  pedidos  de  reconsideração.   Nós  tínhamos 

excluído  os  dois  por  não  estarem  de  acordo  com  os  critérios 
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estabelecidos pela lei da EBC.  Em relação ao Francisco Pereira, o 

pedido  foi  feito  pela  Federação  dos  Trabalhadores  em  Rádio  e 

Televisão.   E  em  relação  a  Regina  Lima,  o  pedido  de 

reconsideração foi feito pela entidade que ela preside, a ABEPEC. 

Nós enviamos os pedidos à  assessoria  jurídica da EBC e o  Dr. 

Marco Fioravante formulou um parecer sobre ambos.  Eu gostaria 

de agradecer a ele por ter-nos atendido mais uma vez e feito  o 

parecer.

Os  Conselheiros  receberam  os  pareceres,  mas  nós 

gostaríamos  que  ele  apresentasse  brevemente  uma síntese  dos 

pareceres.  Ele não chegou ainda.  O Diogo poderia sintetizar já que 

ele não está aqui.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo)  –  Bom  dia  a  todos.   Na  verdade,  os  pareceres  são 

bastante simples.  Em relação ao Francisco Pereira, o pedido foi 

feito porque a justificativa é de que ele não era comissionado da 

União  e  sim  do  Congresso  Nacional.   Mas  há  o  entendimento, 

inclusive  a  partir  da  nossa Constituição,  de  que o  Congresso,  o 

Poder Legislativo, é parte da União.  Dessa forma, o parecer da 

Diretoria  Jurídica  da  EBC é  por  indeferir  a  solicitação  de  que  o 

nome dele voltasse a ser considerado na formação da lista tríplice. 

Já  o  parecer  da  Regina  Lúcia  é  pelo  deferimento  do  pedido,  é 

aceitar o pedido, uma vez que ela é concursada da Universidade 

Federal do Pará e foi cedida – inclusive, há uma carta do Ministro 

Haddad anexada ao parecer – à Funtelpa, fundação que controla e 

dirige a TV Cultura do Pará.  Então, o parecer da Diretoria Jurídica 
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da EBC é pelo deferimento do pedido, ou seja, para que ela volte a 

ser considerada na formação da lista tríplice.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Muito  bem.   Na  reunião  anterior,  nós 

discutimos os critérios, estabelecemos e acordamos em observar 

na formação da lista  tríplice  os critérios  de  diversidade regional, 

diversidade  étnico-racial,  diversidade  de  gênero  e  pluralidade de 

experiências e competências profissionais.  A proposta que trago é 

a de que façamos da seguinte forma a votação, votamos, cada um 

de nós, em 3 nomes que seriam o topo das listas.  Esses nomes, 

num  primeiro  momento,  comporiam  o  topo  das  3  listas  que 

devemos  apresentar  ao  presidente  da  república.   Fazemos  a 

votação,  a  Secretaria  Executiva  contabiliza  e  nós  vemos  os  3 

primeiros que ficam na cabeça da lista das 3 listas.  Em seguida, 

passamos a fazer uma nova votação para compor o segundo nome 

das 3 listas.   E,  depois,  há uma nova votação com os terceiros 

nomes das 3 listas.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Acredito que esse não seja o melhor método.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Eu  não  acredito  que  nesse 

momento tenha...  Como o método é ruim, porque basta ter um dia 

uma  articulação  aqui  dentro  e  ganham  os  3  nomes.   Então,  é 

6



importante que sejamos capazes de possibilitar...   Como hoje eu 

tenho certeza que não existe...  Mas a gente está instaurando um 

método que de alguma maneira deve ser um ensinamento, então, 

eu acho que ele tem razão.  Isso é cabeça de advogado experiente 

que sabe que essas coisas acontecem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos alguma outra proposta, então, de fazer 

a votação?  Votamos 9 nomes e os 3 mais votados, depois soma os 

3 e os 3.

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

Presidência da República)  – Sobre os 3 mais votados eu queria 

levantar  um  problema.   Em  princípio,  eu  sei  que  não  estamos 

seguindo aquele critério de pessoas da sociedade.  Nós já estamos 

trabalhando  sobre  uma  lista  enviada  por  entidades,  que  nós 

sabemos,  eu  não  sou  advogado,  mas  sou  experiente,  que  as 

pessoas fazem a lista como querem.  Entende?  Qual o meu medo? 

Das 3 vagas que estamos preenchendo, uma vaga era um índio, 

região Norte, o outro era um comunicador, que era o Boni, e nós 

tínhamos a Rosa Magalhães na área de cultura.  Acho que se não 

tivermos um critério mínimo, corremos o risco de eleger 3 nomes 

que podem ser  excelentes individualmente,  não  estou  discutindo 

isso, mas desequilibra.  Já que não temos índio, podíamos ter o 

critério de ter uma vaga em aberto, que vale para qualquer critério, 

e  vamos ter  de  resolver  problema de índio  um dia,  e  as outras 
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podem ser para área de cultura e área de comunicação.  A não ser 

que digamos que queremos introduzir um novo critério: “Dever ser 

um astronauta.” Pronto!  É um outro critério, a gente discute, se for 

um astronauta...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos  abrir  as  inscrições.   Acho  que 

poderíamos  estabelecer  um  horário  para  essa  discussão 

metodológica.  Vamos abrir inscrição de 3 e, depois, se necessário, 

mais 2.  Temos então o João, o Daniel.  Mais alguém?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Eu queria acrescentar ao critério  do Ministro que incluíssemos 

duas mulheres e duas mulheres negras.  O Ministro está incluindo o 

critério dessas 3 vagas, para ser escolhido de forma mais aberta 

possível.   Como temos uma sub-representação das mulheres no 

Conselho e temos uma sub-representação também de pessoas da 

comunidade  negra  e  entre  esses  candidatos  há  mulheres  e 

mulheres negras, eu queria incluir que isso também fosse levado 

em conta, porque o critério de regiões, dificilmente, será alcançado 

por esse perfil  que há aqui.  Temos pouquíssimos candidatos do 

Norte, do Centro-Oeste, e muitos candidatos do Sul, do Sudeste e 

do  Nordeste.   Estes  dois  critérios,  mulheres  e  negras,  seriam 

superiores  a  esse  da  regionalidade,  para  começar  a  compensar 

essa  sub-representação que há  no  Conselho  de  participação da 

população negra e de mulheres.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Eu só gostaria de lembrar que um dos critérios 

que a gente discutiu foi a questão da pluralidade das experiências. 

E parece que cultura, comunicação, muitos de nós já participamos, 

talvez,  também  fosse  interessante  termos  outras  áreas  aqui  no 

Conselho.

Daniel, por favor.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Em 

primeiro lugar, queria defender a proposta original, porque não me 

parece  que  essa  ideia  de  escolhermos  uma  lista  de  9  exclui  a 

possibilidade atentada de uma articulação.  A gente pode ter uma 

articulação  também  aqui  dentro  que  concentre  os  votos  nos  3 

primeiros e que com isso possa ter um resultado positivo para ela. 

Compreendo a preocupação em assegurar a presença da minoria, 

mas não me parece que esse método de escolher os 9 primeiros vai 

nos salvar dessa articulação.

Outro aspecto que eu queria levantar é o seguinte, eu 

concordo  com  os  critérios  de  privilegiar  as  mulheres  e  os 

afrodescendentes, porém penso que a nossa votação deveria ser 

secreta.  Acho que cada Conselheiro deveria ter o direito de votar 

de modo secreto, para evitar no futuro pressões de toda ordem que 

possam nos articular no Conselho.  Ora, a votação sendo secreta, o 

máximo  que  podemos  fazer  é  recomendar  critérios  aos 

Conselheiros.  Mas não vai ter como, a não ser que a votação fosse 
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aberta, o que me parece contrário aos princípios democráticos, a 

não ser que a votação fosse aberta...  Não me parece muito eficaz a 

gente aprovar critérios imperativos, porque eles serão cumpridos ou 

não, dependendo da boa vontade e do acordo dos Conselheiros. 

Sou  favorável  a  discussão  prévia  de  critérios,  sou  favorável 

inclusive  que  eles  sejam  definidos  e  recomendados,  mas  quero 

relativizar a eficácia dessa aprovação.  São as considerações que 

eu queria fazer.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Ele tem toda razão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Faz uma primeira rodada...

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

Presidência da República) – Eu proponho uma forma que nos dê 

algum critério, porque tenho medo da nossa votação dessa forma, 

porque fica uma coisa muito aleatória.   Acho que a gente podia 

fazer uma votação secreta, elegem-se os nomes, depois desses 9 

eleitos, que são os 9 mais votados, a gente divide por vaga.  O 

problema é o seguinte, não vão 9 nomes para escolher 3, vão 3 

nomes para cada vaga.  Não é isso?  Eu não sei como fazer essa 

votação.  Também não saberia como fazer os 9.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O que eu pensei foi a forma de fazermos uma 

primeira rodada para o topo das listas.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Eu tenho uma solução de advogado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Qual é?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

(Intervenção fora do microfone) A lei das S/A estabelece essa hipótese.  (?) 

chamado voto múltiplo, ele tem 3 blocos e votam em 3 pessoas ou 

votam 3, concentram o voto em 1.  De tal maneira que se der 4 

candidatos a diretor de (?),  quem tem 26% vai eleger sempre 1, 

porque ele concentra os 3 votos em 1.  É só para pensar.  A gente 

concentra o voto em um, portanto não dá para quem tiver 74% fazer 

os 4, faz 3, ele vota 27 para o primeiro, 27 para o segundo, 27 para 

o terceiro, aí não tem quorum para fazer o quarto.  É a solução que 

se dá nas empresas.  Agora, se deixar (?).

CONSELHEIRO  CARLOS  BIELSCHOWSKY 
(Representante do Ministério da Educação) – Se cada um votar em 

3, digamos, num conjunto de 20 nomes, você pega esses 20 nomes 
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e organiza nas três áreas estabelecidas, aí você pega os 3 mais 

votados em cada uma das áreas.  Cada um vota em 3, você tem um 

monte de nome, você organiza nas 3 áreas que o ministro sugeriu...

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

Presidência da República) – Mas essas áreas que estou falando, o 

problema é que elas são indicações.  Desde o momento que não 

tem nenhum critério...

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Ele tem toda razão.  É preciso 

definir  o  mínimo de  compromisso com a pluralidade.   Tem toda 

razão.

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

Presidência da República) – Olha só, eu posso ser a favor disso, 

mas pode ter um Conselheiro que ache que é diferente e ele tem 

todo direito também.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Eu acho que você tem toda razão.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

tendo a considerar  que a prioridade será,  pelo menos,  em larga 

medida,  respeitada no voto.   Em todo caso,  eventuais  situações 

poderão ser  corrigidas pelo presidente na avaliação.  Caso os 3 

primeiros,  os  3  cabeças  de  grupo,  não  estejam estritamente  de 

acordo com esse perfil,  o presidente terá a opção de escolher o 

segundo ou terceiro para estabelecer  essa diversidade,  caso ela 

não seja respeitada da melhor maneira pela nossa votação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O problema é que nós acumulamos 3 vagas. 

Esse foi o problema.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O 

Conselho não deve mais permitir  que isso aconteça.  Abriu uma 

vaga a gente tem de preencher.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

O problema é quando você limita as indicações.  Há um conjunto de 

corporações com interesses específicos, você destrói a diversidade, 

que é a essência desse Conselho.  Quem montou esse sistema não 

estava aqui para ver essa modelagem.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Foi o Parlamento que montou.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

(Intervenção fora do microfone) O Parlamento, nesse ponto, errou, porque 

você destrói qualquer (?), um professor que seja um excepcional 

técnico e tenha uma visão não tem a menor chance de entrar aqui. 

E um bom sindicalista tem garantido o direito de vir aqui mesmo que 

não  tenha  nada  de  bulhufas.   Eu  estive  no  Conselho  de 

Comunicação Social lá do Congresso e via isso, as cabeças mais 

interessantes.  Era uma (?).  Destruiu a (?).  Agora os sindicatos e 

os pequenos conjuntos articulados vão empobrecer esse Conselho. 

Essa modelagem quer...   Se pudesse (?)  o sistema de abrir  um 

pouco, permitir alijar, pensando alto.  Esse modelo não permite isso, 

porque a vinculação sindical não qualifica a pessoa.  Esse é que o 

problema.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas é o que está na lei.

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

Presidência da República) – Está na lei.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A interpretação da lei é outra coisa.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Está na lei 

é a consulta pública à sociedade.

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

Presidência da República) – Eu gostaria muito de interpretar como 

vocês estão interpretando, porque sou inteiramente a favor.  Mas o 

que está na lei é o seguinte, indicado pelas entidades do movimento 

social, pela sociedade civil.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Ela não fala entidades, fala instituições.  Agora, a lei é 

mais aberta do que a metodologia que o próprio Conselho criou.  O 

Conselho  afunilou.   Então,  eu  acho que o  Conselho  pode rever 

depois.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O 

Conselho abriu o edital para entidades e instituições que podiam ser 

sindicatos,  universidades,  ONGs,  as  mais  diferenciadas.   O 

problema é que eu acho que a sociedade...  É primeira vez que a 

gente fez isso.  Acho que na segunda ou na terceira, a sociedade já 

estará mais atenta e participará de modo mais diversificado.  Tenho 
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a  impressão  de  que  foram  duas  questões.   Essa  é  a  primeira 

consulta e para prover 3 vagas.  Isso nos tolheu um pouco e ainda 

pegou a sociedade não acostumada a esse tipo de eleição.  Acho 

que tenderam a parecer com mais força, naturalmente, as entidades 

mais  acostumadas  a  esse  tipo  de  jogo,  no  caso  concreto  do 

sindicato.  Mas isso não quer dizer que nas próximas eleições, nas 

próximas escolhas, isso vai se repetir.  Às vezes, podem se fazer 

representar, podem apresentar candidato.  As universidades podem 

apresentar candidatos.  Quer dizer, acho que o leque é bastante 

amplo e acho que essa amplitude tende a aparecer nas próximas 

escolhas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos  voltar  à  questão  de  critério  e 

metodologia, porque estou ficando preocupada.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Eu já  ia 

fazer sugestão para a próxima.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não, ainda não.  Vamos resolver essa aqui.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS – 

Realmente,  eu  me  debrucei  sobre  essa  lista  por  força  de 

circunstâncias  de  experiência  acadêmica  profissional.   Conheço 
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muita gente dessa lista.  Conheci os movimentos de onde vieram as 

indicações.  Enfim, é difícil chegar a um critério.  Qual foi o critério 

que eu adotei para poder pensar nomes?  Eu tentei preservar essa 

ideia  da  diversidade regional  e  a  aproximação de  área  dos  que 

estão  saindo.   É  impossível  num  caso,  Norte  e  comunidades 

indígenas...  Área de cultura é ampla.  Área de comunicação...  Eu 

tentei  formar  o  meu  juízo  a  partir  desse  critério.   São  critérios 

subjetivos.  Eu ainda continuo achando que o melhor critério seria 

pelas  listas.   Eu  sei  dos  riscos,  das  maiorias  das  articulações. 

Estou 99% seguro de que não há nenhuma articulação aqui.  Não 

houve  essa  articulação.   Eu  entendo  isso.   Talvez  devêssemos 

voltar à proposta original de constituir as listas a partir da origem. 

Por  exemplo,  lista  primeira,  seria  a  substituição  do  Isaac.   Ou 

começar pelo mais fácil, a substituição do Boni, que é alguém da 

comunicação.   E  íamos  formando  a  lista.   Eu  li  os  perfis  e 

conseguiria formar listas de perfis próximos, agora, não tem como 

escapar que há, de fato, uma concentração aqui de um movimento 

chamado  pela  democratização  da  comunicação  e  alguns 

movimentos sociais.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

De repente, se nós levarmos a sério o critério da regionalização, eu, 

pessoalmente,  penso  que  a  questão  central  da  televisão  é  a 

televisão ser  reconhecida como televisão brasileira.   Se  a gente 

levar isso a sério, a consequência é que quando tiver um estado ou 

região representada, o segundo da lista não pode reproduzir, você 

corre risco de 3 de São Paulo, 3 de São Paulo, 3 de São Paulo e 

punir  quem vai  fazer  a  escolha e  impedir  que quem vai  fazer  a 
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escolha  possa  regionalizar.   Se  a  gente  levar...   Aí  é  uma 

representação que devemos fazer juntos.  Se a gente considerar 

espalhar pelo Brasil que o Conselheiro é um desejo, uma prioridade 

do Conselho, a consequência é que indeferido o primeiro da lista, o 

segundo não pode ser do mesmo estado, se não vai ser São Paulo, 

São Paulo, São Paulo.  Três, três, três.  E quem vai escolher, o 

presidente,  fica manietado e mesmo querendo pluralizar,  não vai 

poder.  É uma coisa que a gente pode fazer aqui.  Não sei se há 

consenso.  Mas se é certo que a gente deve pluralizar, a escolha do 

primeiro inviabiliza todos os outros que sejam do mesmo estado.

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

Presidência da República) – Quer dizer, a escolha dos 3 primeiros. 

As 3 primeiras...

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Em cada lista.  Em cada lista.  Se ele foi de um estado, é de São 

Paulo, não pode ter mais ninguém de São Paulo.

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

Presidência da República) – Naquela lista?  Naquela vaga.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Naquela lista.  Naquela vaga.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Por 

aproximação.  Se a primeira lista for a lista da vaga do Isaac, como 

não há ninguém,  vamos tentar  ver  o  que tem aqui,  se  não tem 

ninguém do Norte, especificamente, você vai por aproximação de 

região  menos  representada  na  lista,  que  no  caso  é  Nordeste  e 

Centro-Oeste.  As outras duas vagas é Sudeste.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Na verdade, tem de ser uma combinação de 

critério.   Não pode ser  só a  regionalização.   Tem a questão de 

gênero, de raça.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Sim, mas 

algum critério tem de presidir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Até agora apareceu regionalização, o critério 

temático, de raça e de gênero.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Aí não chegamos nunca.  Eu posso colocar o critério de categoria 

profissional.

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

Presidência  da  República)  –  Deixe-me  colocar  o  critério  da 

regionalização, porque acho que nos ajuda um pouco.  Talvez seja 

a única coisa que nos ajude nessa confusão toda.  Nós temos uma 

pessoa que é Rio/São Paulo, você não sabe exatamente onde é, 

porque ele fica ali no Vale do Paraíba.  Você tem uma outra do Rio 

e você tinha o Pinhanta, que é região Norte.  Região Norte seria um 

critério só, porque nós praticamente não temos outro Conselheiro 

de região Norte.  Tem a presidente da Funtelpa, do Pará, que é 

uma pessoa da região Norte, mas acho que é a única.  Posso estar 

enganado.  É o seguinte, nos outros dois estados, talvez, sejam os 

estados  mais  super-representados  na  formação  da  EBC,  no 

Conselho, Rio e São Paulo.  Eu, pessoalmente, acho que se Rio e 

São  Paulo,  cada  um perdesse  um,  o  mundo  não  vinha  abaixo. 

Acho  que  isso  poderia  nos  dar  uma  condição  de  flexibilizar  um 

pouco o regional.  Apenas isso.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Olha,  todo  sistema  de 

representação  é  imperfeito.   A  gente  tem  que  começar  a  se 

acostumar  com isso.   E  nós  não  nos  preparamos  para  avançar 

nesse processo, então, eu sugiro que a gente pense uma solução 
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para agora e ao mesmo tempo se comprometa a gerar um processo 

de amadurecimento para garantir  uma evolução.  Isso já  vai  dar 

uma tranqüilidade, porque a gente está diante de um fato concreto. 

Tem um vício de origem aí, se a gente quiser trabalhar com a ideia 

de perfeição.  Acho que nenhum critério é soberano.  Na verdade, 

em se tratando de um Conselho dessa natureza, é uma grade de 

critérios que a gente deve trabalhar.  E nessa grade de critérios... 

Por  exemplo,  gênero  é  importante,  porque  são  segmentos  de 

brasileiros.  As mulheres, se não me engano, são mais da metade, 

então, você não pode desconhecer.  O critério territorial  não é o 

suficiente.  Há grupos humanos como etnias, grupamentos que se 

identificam de uma maneira específica e têm uma expectativa social 

no meio de comunicação específica.  Então, essa grade de critério 

precisa ser construída de forma muito amadurecida e não vai ser 

agora rapidamente que a  gente  vai  fazer  isso.   A gente tem de 

procurar um meio termo que seja capaz de nos responder por que a 

regra que está no regulamento não é suficiente.

No Ministério da Cultura, a gente vive isso.  Eu queria 

chamar a atenção para um outro ponto que é importante também, o 

Brasil  não  é  uma  sociedade  organizada.   Somando  todas  as 

instituições  dá  um  delta  x  da  sociedade.   Grande  parte  da 

sociedade vive a democracia e as questões de cidadania, eu não 

diria  individualmente,  porque  existem  fluxos  de  identidade 

construída não organizada.  Foi uma pessoa que nos sugeriu essa 

categoria.  Considerem o cidadão pipoca.  Evidentemente foi um 

baiano que sugeriu isso num debate.  Pipoca é aquele folião que 

brinca  o  Carnaval  sem  fazer  parte  de  nenhuma  associação, 

nenhuma entidade carnavalesca.  A grande maioria dos brasileiros 
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é dessa forma e há pessoas que representam até maioria sem fazer 

parte  de  nenhuma  associação.   Se  nós  desconhecermos  essa 

característica da sociedade brasileira, colocamos toda a decisão na 

mão de um ativismo que é pouco representativo.  Então, acabamos 

amesquinhando  involuntariamente  cheio  de  vontade  de  gerar 

representação sólida.

Essa é uma questão para sentarmos e conversarmos 

porque hoje  aqui  não vamos conseguir  evoluir  muito.   Acho que 

deveríamos  abertamente  pensar  numa  solução  para  hoje  e  nos 

comprometermos, podíamos até criar um grupo, a propor um critério 

que amadurecesse este Conselho.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Não obstante a regionalização já podia ser analisada aqui agora, o 

mais ficaria para depois.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

concordo plenamente com o que disse o Ministro Juca e proponho 

que  os  nossos  métodos  hoje  não  sejam  definidos  como 

jurisprudência para os próximos episódios eleitorais.

Quero  sugerir,  enfatizar  e  reiterar  a  sugestão  de 

elegermos primeiro os cabeças, depois os segundos e depois os 

terceiros  porque teríamos condições de fazer  uma votação livre, 

porém, orientada.  Como estamos em época de Copa do Mundo, 

seria mais ou menos igual aos grupos das chaves.  É um sorteio 
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orientado ali.  Que façamos uma votação orientada e é importante 

sabermos quem são os primeiros para que, nos segundos, já haja 

uma orientação de não repetir, como disse o Ministro Franklin, pois 

se o primeiro do grupo A é de São Paulo, o segundo não poderá ser 

de São Paulo.  E poderemos garantir melhor a diversidade, e será 

de boa sugestão para a Presidência da República, pois ela poderá 

escolher  porque  é  uma  lista  tríplice.   Não  estamos  elegendo, 

estamos oferecendo uma lista tríplice.  Se você definir de início uma 

lista  de  9,  você  já  não  pode  mais  mudar  e  se  tivermos  a 

possibilidade de conhecer os três primeiros, ao eleger os segundos, 

já vamos ter melhores condições de garantir uma diversidade.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A única maneira de fazer isso vai ser engraçada.  Não vamos fazer 

três, vamos fazer um e você vai ver que vai ficar mais fácil.  O que 

está complicando são os três.  Se fizer um e cada um votar em um, 

você vai ter os três.  Vota em um.  Se tiver os 51 porque só vai 

poder votar em um, os 30% vão poder votar no outro, os 15% vão 

poder  votar  no  terceiro.   O  que  está  complicando  são  os  três. 

Então,  vamos  remover  a  dificuldade.   Vamos eleger  um,  depois 

dois, depois três.

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

Presidência da República) – Na sua proposta, votam-se três votos 

ou vota um?
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Cada um só vota em um.  Os três mais votados...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – ...formam a primeira lista porque são três listas 

tríplices, são três listas de três.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A menos que haja representação do mesmo estado e faça que esse 

saia e venha para outro e esse que saiu vai entrar na outra lista, 

não tem problema nenhum.  Se fosse um era mais fácil, mas três 

fica complicado.  Faz de conta que é uma vaga, vamos eleger três.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Os três da primeira lista?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Os três da primeira lista, certo que o primeiro de um estado anula 

qualquer outro depois do outro estado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O Conselheiro está sugerindo que cada um de 
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nós vote em um nome apenas e os três mais votados compõem a 

primeira lista.  Depois passamos novamente...

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  ...o 

segundo lugar da lista é que ele poderia ser primeiro na segunda e 

sua eleição melhor como presidente da república.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Essa era a ideia original.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Os 

melhores votados sejam...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – ...os cabeças.  foi a proposta que eu coloquei.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Votamos em um e os três mais votados vão para cabeça, é isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Isso.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Cada um só vota em um e os três primeiros serão...

O SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  Tecnologia  da 

Informação)  –  Uma  votação  no  primeiro.   Ao  votarmos  nesse 

primeiro,  ele  já  estipula  alguns  padrões  de  diversidade.   Já 

sabemos que a próxima lista a votar o primeiro não deva ser de São 

Paulo.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

É mais simples.  Vão ser os três primeiros e depois discutimos cada 

um.  Mas nenhum outro vai porque se forem três de São Paulo, isso 

anula todos os outros de São Paulo.  Aí terão mais dois, dois e dois 

que não serão de São Paulo.  O Presidente escolhe à vontade.

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

Presidência da República) – Como vamos votar?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Cada um vota em um.  Um nome para fazer as 

três cabeças.  Os três mais votados serão os três cabeças.

Agora  temos de  definir  aberto  ou  fechado.   Secreto? 

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

Presidência da República) – Então só vou votar em um nome?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Exato.

Gostaria de registrar que o Prof. Paulo Sérgio Pinheiro 

encaminhou à Comissão três nomes.  Eu vou colocar o primeiro 

nome.

Ana  Veloso,  5  votos;  Mário  Jakobskind,  2  votos; 

Takashi, 2 votos; Jacira Silva, 2 votos; Jorge Luiz Moreno, 1 voto.

Todos vocês têm os currículos dos indicados.

Takashi, 6; Jakobskind, 6; e Jacira, 2

Ana Veloso, Takashi e Jakobskind.

Ana  Veloso,  Pernambuco;  Takashi,  Campinas;  e 

Jakobskind, Rio de Janeiro.

A proposta do Conselheiro é que na lista em que ela 

está  como cabeça  não  pode ter  nenhum outro  de  Pernambuco. 

Poderá ter nas outras cujos cabeças são Jakobskind e Takashi.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Como vamos votar agora?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Novamente um nome, excluindo esses, para os 

segundos lugares da lista.

Agora  votamos?   Tivemos  agora  a  Rosane  3,  votos; 

Jacira, Celso, e Regina, 2 votos.

Votamos agora.

Rosane  já  está  aprovada,  3  votos.   Jacira,  Celso 

Schroder e Regina dois votos.  Então, Rosane já está aprovada.

Jacira, 5 votos; Regina, 2 votos; Celso, 2 votos.  Um em 

branco e um nulo.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Continuamos com um problema: falta um entre Regina 

e Celso, mais um turno.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Jacira, 5 votos; Regina, 2; e Celso, 2.

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

Presidência da República) – Regina e Celso empataram.  Eu acho 

razoável.   Eu  até  vou propor  que  esta  lista,  quando for,  vá  por 

ordem alfabética.  Eu acho uma coisa constrangedora, por exemplo, 

esse  é  o  primeiro,  esse  é  o  segundo,  esse  é  o  terceiro.   Você 

escolhe o segundo e parece que está vetando o primeiro.  Coloca 

os três nomes por ordem alfabética.  Não tem nenhuma priorização.

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

Presidência da República) – Vamos votar um nome para a terceira 

vaga?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos de preencher duas vagas.  A Nilza e a 

Lara empataram.  Fazemos uma votação ou colocamos as duas? 

Nilza e Lara, o resto teve um voto.  Vicente, 1; Roseli,  1; Sérgio 

Mileto, 1; Francisco Santana, 1; Jorge Moreno, 1.

Preenchemos primeiro os cabeças da primeira, segunda 

e terceira  lista.   Então,  ficou Ana,  Jakobskind e Takashi.   Ficou 
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Rosana,  Jacira  e  Regina  e  Celso,  Nilza  e  Lara.   Não 

necessariamente nesta ordem, mas se...

Você quer a primeira lista que eu montei?  Ana, Rosane 

e  Celso Schroder.   A  segunda é Jakobskind,  Jacira  e  Nilza.   A 

terceira é Takashi, Regina e Lara.  A sugestão do Ministro Franklin 

é que apresentemos a lista em ordem alfabética.

Gostariam de alguma consideração a mais?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que 

acho  importante  no  encaminhamento  à  Presidência,  e  concordo 

com a sugestão de alinhar por ordem alfabética, é colocarmos as 

qualificações,  a  inserção  étnica,  geográfica  e  a  qualificação 

profissional  de modo a dar todas as condições à Presidência de 

manter  a  diversidade  ou  reequilibrar  diversidades  perdidas  no 

Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Acordamos  aqui  que  o  envio  é  em ordem 

alfabética?  São três listas em ordem alfabética cada lista, ok?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo)  –  Primeira  lista:  Ana  Maria  da  Conceição  Veloso, 

Rosane Mara Vertotti e Celso Augusto Schroder.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência  da  República)  –  Então  seria  Ana  Veloso,  Celso  e 

Rosane.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Exatamente.  Segunda lista, em ordem alfabética: Lara 

Valentina  Pozzobon  da  Costa,  Regina  Lúcia  Alves  de  Lima  e 

Takashi Tome.

Terceira lista: Jacira Silva, Mário Augusto Jakobskind e 

Nilza Iraci Silva.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidente, acho importante a sugestão de que quando for enviada 

a  lista  ao  Presidente  que  seja  mencionada  a  composição  do 

Conselho atual para que, na escolha, ele pode reequilibrar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos  discutir  rapidamente  a  questão  da 

audiência  pública  para  depois  dar  a  palavra  à  Tereza  para 

conversarmos sobre a cobertura das eleições.

Todos sabemos que a audiência pública será no dia 1º, 

no Rio  de  Janeiro.   Nós fizemos a avaliação  da  nossa  primeira 
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audiência pública e todos foram unânimes em dizer que o formato 

da primeira audiência não tinha sido bom, o formato foi criticado. 

Para  essa  próxima  audiência  estou  propondo  um  formato  mais 

simples,  evitando-se  as  inscrições  antecipadas,  a  questão  do 

sorteio.   Estamos  propondo  um  formato  semelhante  ao  que 

costuma ser utilizado no Congresso Nacional, com convidados que 

abordem  rapidamente  um  tema  –  e  sabemos  que  o  tema  é  a 

programação  da  TV  e  a  programação  da  rádio  que  decidimos. 

Depois  da apresentação dos convidados e palestrantes,  abrimos 

para  o  público  fazer  as  intervenções  e  poderia  haver  alguma 

limitação de tempo,  mas se conduzirmos a  audiência pública de 

forma  bem  rigorosa,  teríamos  condições  de  evitar  que  o  tempo 

atrapalhe e também alguns desconfortos que na primeira audiência 

nós tivemos e podemos controlar.

Como o tema é programação e estaremos no Rio de 

Janeiro, onde a rádio é bastante presente, estamos propondo duas 

Mesas,  as  quais  vocês  estão  recebendo.   Uma  sobre  a 

programação  da  TV  e  uma  sobre  a  programação  do  rádio. 

Logicamente  esses  nomes  são  sugestões.   Contamos  com  a 

colaboração do Diogo para a formulação desses nomes.   Vocês 

verão na programação da TV que na primeira Mesa existem três 

nomes  e  são  apenas  2.   Teremos  de  escolher  e  vocês  podem 

sugerir outros também.

A primeira questão que devemos discutir é o formato, se 

está  bom  no  formato  de  um  seminário,  uma  apresentação  dos 

convidados  e  depois  a  discussão  com  o  público.   Depois,  se 
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acordarem, seriam os nomes a serem discutidos e votados.  Sobre 

o primeiro formato tem alguma sugestão?

Há três nomes, mas são só dois.  A programação da TV 

Brasil, a primeira, seria alguém indicado pela Diretoria Executiva, a 

ouvidora adjunta de TV e mais dois nomes que estamos sugerindo. 

Vocês estão vendo três propostas para a escolha de dois.  Seriam 4 

nomes, cada Mesa com 4 pessoas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Qual é a função dessas pessoas, Presidente?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Fazer uma exposição sobre o tema e depois 

uma discussão com o público.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Fazer uma provocação inicial.

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

Presidência  da  República)  –  Eu  queria  manifestar  minha 

metodologia.  Eu acho que a audiência pública, em princípio, é para 

ouvirmos o público.   Quanto menos gente falar  do lado de cá é 

melhor.   Evidentemente,  para organizar,  deve ter  uma exposição 
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que a Diretoria Executiva da TV Brasil e da EBC faz para organizar 

o  debate.   Eu  temo  um  pouco  trazermos  pessoas  da  área 

acadêmica,  pois  elas  vão  falar  exatamente  sobre  o  que  falou  a 

diretoria.  Isso é uma coisa.  Se elas vão falar sobre grade de TV 

pública de modo geral, eu já acho que vai dispersar.  Ao invés de 

ficarmos discutindo os nossos problemas, será uma discussão um 

pouco acadêmica que não é o objetivo.  Então, eu tenderia a achar 

que  a  Diretoria  Executiva  pudesse  indicar  uma  pessoa  e  a 

audiência  pública  é  para  ouvir  o  público.   Eu  não  colocaria 

especialistas para falar.  Esse é meu critério.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos às inscrições.

Tereza e Murilo, depois mais outra rodada.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Eu acho que se é uma prestação de contas, tem de 

haver espaço para a Diretoria Executiva dizer e mostrar o que está 

fazendo.   Se  virar  uma  Mesa  de  palpiteiros,  acaba  não  sendo 

objetiva a audiência.

Todo mundo ouviu o que eu falei antes?
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Até o palpiteiro.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – A audiência pública é o momento de interação com a 

sociedade.  Você presta contas do que está fazendo e colhe as 

críticas, sugestões, reclamos, eventuais elogios, etc.  Para ser mais 

objetiva  a  audiência  pública,  o  canal  público,  no  caso  temos os 

canais de rádio e a TV pública, nós não temos uma discussão sobre 

a agência de notícias, que é um importante serviço de comunicação 

pública da EBC, mas também não estou sugerindo que se inclua, 

estou sugerindo que seja também objeto de reflexão neste ou em 

outro momento.   Falamos pouco da agência e ela é um veículo 

muito importante.

Quando  põe  aqui  que  uma  vaga  é  indicada  pela 

Diretoria Executiva, até que funcionamos muito colegiadamente e 

vamos  fazer  isso  na  reunião  de  forma  colegiada,  quem  é  o 

representante, mas deve se levar em conta uma coisa.  No caso o 

primeiro  item,  TV  Brasil,  não  há  uma  só  pessoa  para  falar.   É 

preciso  observar  as  fontes  de  conteúdo.   A  nossa  grade  é  um 

condomínio  em  que  há  conteúdos  de  diversas  origens,  mas 

podemos concentrar isso em três eixos.  Você tem a programação 

de jornalismo, a programação cultural, científica, artística, infantil e 

reformadora da cidadania, que é o resto da grade, e uma grade de 

licenciamento que são os conteúdos de terceiros em geral, desde o 

filme de longa metragem do cinema nacional até o programa feito 
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por  outra emissora pública  ou por  uma TV pública internacional. 

Nesse momento exibimos alguns conteúdos das TVs públicas do 

mundo.   Tínhamos  de  apresentar  três  coisas:  programação  de 

jornalismo,  programação  generalista  que  é  o  resto  da  grade, 

destacando  dentre  ela  como  damos  oportunidades  para  os 

terceiros.  Os terceiros que estou chamando é como licenciamos as 

obras audiovisuais brasileiras já existentes, as obras internacionais, 

as obras de outras emissoras públicas nacionais ou internacionais. 

Aí  sim  apresentamos  uma  coisa  mais  completa  para  que  os 

participantes da audiência pública tenham uma visão do trabalho 

que se está fazendo.

O mesmo vale para o rádio.   Como faremos isso em 

rádio?  Talvez fizéssemos um rodízio rápido sobre cada rádio.  É 

muita concentração.  Uma pessoa ir lá apresentar a programação 

de 8 rádios não é um bom serviço.

Obrigada.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Eu quero 

concordar  com  as  observações  do  Ministro  Franklin  e  da 

Presidente.

Esse  formato me  lembra  um  pouco  as  audiências 

públicas do Congresso, em que você monta a Mesa e os palpiteiros. 

E a coisa mais frustrante é que o público que vai lá não fala e a 

ideia de uma audiência pública é dar audiência ao público.  Então, 

seguindo na observação da Tereza,  a  Diretoria  Executiva  monta 

36



uma Mesa com muita objetividade para informar a quem lá estiver e 

permitir que quem lá esteja interaja depois com o que foi passado 

para eles  por  quem é responsável  pela  programação da TV,  da 

rádio, da agência.  Essa é a questão.  O desafio para o Conselho é 

divulgar  a  audiência  de  modo  a  conseguir  uma  qualificação  de 

quem lá esteja presente.  Este é o desafio do Conselho: motivar 

entidades as mais variadas possíveis.

Isso é uma coisa que precisamos construir  e tem um 

pouco  a  ver  com  o  que  gostaria,  no  momento  seguinte,  de 

apresentar  como  uma  sugestão  para  as  futuras  eleições  de 

conselheiros.  O Conselho tem de estar mais presente junto a um 

número muito maior de entidades.  Isso é outra questão.

Queria reforçar isto: quem tem de fazer as exposições é 

a  Diretoria  Executiva.   O  grande  desafio  é  tentar  buscar  uma 

audiência qualificada e tem de ter uma divulgação muito grande.

Quero pedir desculpas, eu já comuniquei à Presidente, 

pois terei de me retirar.  Daqui a pouco tenho uma consulta médica 

marcada com muita dificuldade, não consegui adiar, quero fazê-la 

lobby e vou sair daqui a pouco.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais alguém?  Ildeu, Daniel e Laurindo.
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O  SR.  ILDEU  DE  CASTRO (Representante  do 

Ministério da Ciência e Tecnologia) – O Murilo levantou um ponto 

importante  dessa  questão  de  qualificar  a  audiência.   Temos  de 

pensar que as entidades que enviaram sugestões de nomes e, além 

disso, um grande número de entidades representativas em várias 

áreas são explicitamente convidadas para isso.  Temos de pensar 

nesse mecanismo que é uma maneira de preparar a futura eleição. 

Acho  importante  a  Ouvidoria  estar  presente  porque  ela  está 

recebendo ao longo de todo o tempo a observação do público.  É 

fundamental  que  a  Ouvidoria,  que  reflete  a  opinião  do  público, 

também  apresente  o  seu  relato.   Obviamente  temos  de  ver  a 

questão do tempo para que o público presente possa participar com 

mais intensidade.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Em 

primeiro lugar concordo com que não tenhamos essa Mesa para 

facilitar e ampliar a interação com o público.  Penso que devemos 

fazer  uma ampla divulgação dessa audiência pública.   Acho que 

devemos frisar na divulgação porque a discussão será sobre essas 

temáticas para evitar os contrabandos que possam eventualmente 

aparecer e legitimar a intervenção eventual da Mesa para coibir os 

contrabandos.  Vamos admitir a discussão sobre a programação da 

TV Brasil e não sobre reivindicações salariais ou discussões sobre 

campanha eleitoral.

Minha  sugestão  é  que  a  Diretoria  Executiva  seja 

orientada a fazer uma apresentação que não possa exceder vinte 
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minutos ou meia hora e que menos seja dedicada a descrever a 

programação porque, a meu ver, já é um pressuposto da audiência 

que a maioria ou a totalidade das pessoas que ali estejam, estejam 

informadas da programação e estão ali participar, criticar, sugerir.  É 

menos descrever a programação e mais apresentar os problemas. 

Uma visão crítica da direção da emissora sobre a programação, 

sobre  o  que ela  está  fazendo,  sobre os problemas que ela  tem 

enfrentado,  sobre  a  maneira  como  ela  está  vendo  a  superação 

desses problemas.  É uma intervenção sintética, provocativa para 

que o debate possa se articular.  Se a direção conseguir fixar um 

eixo para a discussão ou alguns eixos para a discussão, seria algo 

muito bem-vindo, a meu ver.

Esse é o espírito da intervenção que deve se esperar da 

Direção Executiva numa audiência pública.

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Quero  agradecer  a  inclusão  da  Ouvidoria  nas  duas  Mesas  e 

também quero concordar com o Ministro Franklin que a audiência 

pública na verdade é uma ouvidoria ampliada e presencial.  Então 

temos de mais ouvir do que falar.

Não  deveríamos  perder  aspectos  positivos  do  que  já 

fizemos, que foi aquele evento EBC em Construção que avançou na 

organização  em  relação  à  primeira  audiência  pública.   Eu  me 

lembro de que um ponto alto  daquele  evento  foi  a  presença de 

alguns  ouvintes,  ou  pelo  menos  um  ouvinte  de  rádio,  que  a 

ouvidoria detectou como uma pessoa que poderia ajudar.  Foi lá, 
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falou,  mostrou  conhecimento.   Quero  colocar  à  disposição  da 

organização eventuais sugestões que a ouvidoria,  tanto de rádio 

quanto de televisão, pode fazer de ouvintes que sistematicamente 

nos procuram e apresentam propostas, observações consistentes, e 

estamos mantendo diálogo com eles, principalmente os que moram 

no Rio de Janeiro.  Poderíamos até entrar em contato e convidá-los 

diretamente para participar.  Com relação à presença dos ouvidores 

adjuntos,  é  fundamental  que  eles  estejam,  mas não sei  se  eles 

precisam fazer exposições.  Eles podem estar ali à disposição para 

eventuais  informações  que  forem  necessárias.   Podemos  fazer 

também  um  texto  escrito  para  ser  distribuído,  com  um  resumo 

daquilo que nós julgamos mais importante para a audiência.

E  concordo  que  não  deva  haver  a  presença  de 

acadêmicos ou palpiteiros.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Quero  dar  particularmente  minhas  boas-vindas  à 

Professora Heloisa, de quem sou, também, antiga discípula.

Eu queria falar sobre essa coisa que o Lalo falou, temos 

um cadastro enorme, não sei se é viável, estou colocando aqui uma 

ideia.   A  última  audiência  pública  parecia  uma  reunião  sindical, 

queriam discutir salário, plano de carreira, acordo trabalhista, hora 

extra.  Aquilo não foi produtivo porque foi a primeira experiência e 

nem podíamos imaginar.  A representação foi muito classista ali.
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Temos um cadastro enorme, nós, a Ouvidoria, mas elas 

passam  por  nós  porque  a  gente  também  lê  os  relatórios,  de 

usuários  da  televisão  pública,  o  Sistema  de  Atendimento  ao 

Telespectador, que funciona com a Ouvidoria, e as rádios também 

têm  lá  o  sistema  de  atendimento  ao  ouvinte,  hoje  também 

conectado com a Ouvidoria.   Não poderíamos, por exemplo, das 

vagas, suponhamos que terá 50 vagas para o auditório, fazer um 

sorteio entre ouvintes e telespectadores, pegando daqueles nomes, 

porque eles já são pessoas cadastradas, eles têm lá os seus e-

mails,  são  pessoas  que  escrevem,  que  estão  acompanhando  a 

programação.

Eu  tenho  certeza  que  muita  gente  naquela  última 

audiência pública nunca nem viu a programação, porque quando 

falo  para  o  Piteira,  peço  desculpas  se  ofendi  alguém,  mas  o 

seguinte:  há  muita  gente  que  nunca  viu  a  TV  Brasil  e  vai  nas 

audiências e nos eventos que estamos discutindo a TV pública.  Eu 

já fiz não sei quantos debates na sociedade sobre TV pública, um 

dia vou contar a coleção de power points que tenho, e a gente vai 

lá, há pessoas que nunca viu e, por isso, chamo de palpiteiro, não 

vê a programação e chega lá e fala, desce regras, fala que a gente 

tem de fazer assim, assado, que está ruim.  Esses são palpiteiros, 

não acompanham a programação.

Agora,  lá  naquelas  listas  nossas,  Lalo,  as  listas  da 

Ouvidoria,  são pessoas que estão acompanhando,  que fazem, a 

gente vê que elas acompanham, porque notam a mudança de um 

cenário.  A gente podia, talvez, fazer um sorteio com a Ouvidoria, o 

Conselho com a Ouvidoria, de uma cota de vagas para ouvintes e 
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telespectadores,  porque  dessa  cota  virão  realmente  pessoas  da 

sociedade que usam os canais públicos.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais alguém?

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

Presidência  da  República)  –  Rapidamente  é  o  seguinte,  eu  só 

queria entender.  Você acha que não deve ter alguém da Ouvidoria 

falando, deve estar à disposição.  É isso?  Entendi.  Acho que é o 

mais correto.

Eu estava pensando o seguinte, se a gente fizesse uma 

coisa, alguém indicado pela Diretoria Executiva em cada uma das 

fases,  seja  televisão,  seja  rádio,  fizesse  uma  exposição  cujo 

objetivo fosse organizar o debate, de certa forma, fornecer material. 

Não acho que deve ser uma coisa muito longa, não, estourando 

quinze ou vinte minutos.  E não acho que devem ser vários, não, 

uma pessoa em nome da Diretoria.  Depois disso, acho que se abre 

para o público, e a gente tem de ver qual é o tempo razoável, acho 

que alguma coisa que não pode exceder quatro ou cinco minutos. 

Segundo, deve ter uma norma clara, é sobre esse assunto, sobre 

conteúdo que se está discutindo aqui.  Se vier outro assunto, se o 

sujeito quiser discutir a BBC, é muito interessante, mas não dá.
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Segundo, se proibir o que houve na última vez, o que é 

lamentável, que é o cara que repassa a palavra para outra pessoa. 

Marcou lugar na fila, eu falo dois minutos e ele fala dois minutos. 

Não, não se repassa.

Acho a ideia de que há um número de vagas que seja 

reservado para ouvintes ou telespectadores, acho muito boa ideia. 

Eu acho que podia ser um negócio que tivesse sorteio, mas acho 

que  a  Ouvidoria  podia  também  fazer  determinados  convites  de 

pessoas que regularmente estão ali  participando, podia fazer um 

mix,  vamos  dizer,  se  vão  ser  seis  nomes  para  ouvinte  e 

telespectador,  pega  três  que  são  sorteados  e  três  que  são 

convidados.

Outra coisa,  acho que temos de ter  um esquema por 

internet.  Uma pessoa que esteja, por exemplo, em Manaus possa 

se inscrever e participar, nem que seja mandando a pergunta por 

escrito, na hora.  Ela pergunta ou faz uma observação, alguém lê, 

alguma coisa assim, para dar um caráter um pouco mais plural.

Outra  coisa,  acho  que  devia  ser  proibido  funcionário 

participar.  Isso é uma audiência pública, não é questão sindical. 

Entende?  Tivemos das outras vezes,  claro,  há funcionários que 

vêm e  trazem observações  importantes.   Você  pode  dizer,  tudo 

bem,  mas  essa  pessoa  traz  observações  já  no  cotidiano  da 

empresa.  Isso é para ser feito com público externo, a EBC, não 

para público interno.  Entende?  E tem mecanismos para isso e se 

não tiver tem de ser criado.  Questão salarial não deve entrar.
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Acho  que  temos  de  ter  uma  preocupação,  a  mesma 

preocupação  com o  assunto  que  estávamos  lidando  aqui  antes, 

como evitar que os setores organizados tomem conta da audiência 

e, aí, em vez de você ter um contato com o público, você tem um 

contato com aquela vanguardinha que está ali  girando em torno, 

querendo influenciar,  etc.,  tem todo direito  em querer  influenciar, 

mas não é esse o objetivo da audiência.

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Posso complementar, Ministro?

Não são as questões trabalhistas e administrativas que 

surgem e devem ser evitadas, mas, também, lobbies de interesses 

de produtores que querem espaço.  Isso é mais difícil até, porque 

confundem com conteúdo, mas aparece.  Acho que isso precisa ter 

cuidado também.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Sem discordar de nada do que foi 

dito até agora, eu queria puxar uma outra conversa que talvez nos 

ajude a incluir  algumas coisas nessa audiência.   Essa audiência 

será sobre programação, ou seja, sobre o conjunto do que é exibido 

e veiculado pela TV Brasil.   Ninguém, nenhum dos presentes lá 

certamente terá contato com esse conjunto, então, a gente tem de 

alguma maneira criar um mecanismo de aguçar essa compreensão. 

Uns  são  públicos  dos  programas  esportivos,  outro  é  público  do 
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programa infantil.  Então, para você discutir programação é preciso 

ter um distanciamento, uma capacidade de abrir a grade angular e 

ver o conjunto como prioridade de abordagem.  E, evidentemente, 

cada  programa  em si,  cada  parte  da  grade  tem um  tratamento 

específico.

Acho que a gente pode de alguma maneira contribuir 

para isso, para que se tenha ideia, porque uma programação pode 

ser  analisada  pelo  que  ela  contém,  pelo  que  deixa  de  conter  e 

precisaria  conter,  pelo  tratamento  que  é  dado,  por  exemplo, 

programação  infantil,  é  um  conjunto  importante  e  pode  ser 

analisado enquanto tal,  esportes,  é um conjunto.   Também você 

pode chegar ao detalhe de se discutir um programa, determinado 

cartão verde.

Eu acho que vai ficar um pouco prejudicado se a gente 

deixar espontaneamente, porque é preciso ter capacidade de tratar 

isso.  Não acho que a solução é levar especialistas, principalmente 

que não foi encomendado que eles assistissem durante um tempo 

para opinarem, eles vão tender a falar da teoria da comunicação em 

geral, do papel da TV pública, etc.  Tem de ser aberta, tudo o que 

foi  dito  aqui  é  correto,  mas sinto  que a gente,  pelo  tema dessa 

audiência,  a  forma  de  você...,  por  exemplo,  seria  possível 

apresentar ou disponibilizar a apresentação previamente para que 

as pessoas se preparassem para ter ideia do conjunto?  Eu digo a 

apresentação que vai ser feita lá nesse...
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Previamente.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – A grade.  Há uma parte mostrando 

a grade, qual é a grade.  Ou seja, há um conjunto de informações 

previas  para  permitir  que  mesmo  que  o  cidadão  se  relacione 

apenas com parte  da programação,  ele  seja  capaz de contribuir 

para fazer uma avaliação correta.

Outra  coisa,  acho  que  a  gente  deveria  disponibilizar 

transmissão  on  line,  via  internet.   O  Ministério  tem feito  isso,  é 

fantástico,  o  número  de  pessoas  de  todo  o  Brasil  que  acaba 

participando dos eventos,  principalmente das audiências públicas 

do Ministério,  edifica e cumpre um papel  de disponibilizar  que o 

Ministério tenha relação com todo o Brasil.  No caso da EBC essa 

necessidade é grande também.  Então, de qualquer maneira acho 

que deveríamos transmitir  on line e se transmitir  on line criar uma 

pequena  possibilidade  da  participação  do  virtual,  via  perguntas, 

uma pessoa  que  seleciona  e  encaminha  de  tempos em tempos 

dentro  do  debate  para  que  o  Nordeste,  Norte,  oeste,  tenham 

capacidade para participar.

É isso que eu queria chamar atenção.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Primeiro o Fioravante e, depois, você, Paulo.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Ouvindo já todas as propostas de critérios de definição 

da participação de pessoas, por exemplo, a possibilidade de uma 

pessoa  ocupar  a  vaga  da  outra.   Todas  essas  propostas  são 

absorvíveis  pelo  edital  de  convocação,  porque vamos lançar  um 

edital ao modelo do último.

Agora,  lanço  ao  Conselho  uma  questão  de  que  nas 

inscrições, que é um processo de inscrição institucional, pelo que 

estou percebendo,  vamos abrir  a  possibilidade de inscrição para 

pessoas,  para  ouvintes,  pessoas  físicas  e  para  instituições.   Eu 

lanço como proposta, às vezes não sei se isso será pertinente, mas 

a  pessoa  que  se  inscrever  estará  condicionada  a  se  manifestar 

sobre  conteúdo  e  que  ela  já  indique  uma  ementa  do  teor  da 

manifestação  dele,  por  exemplo,  quero  falar  sobre  horário  de 

programação  ou  programação  infantil.   Acho  que  é  factível  que 

lancemos  no  edital  que,  como  critério  de  inscrição,  o  inscrito 

apresente o tema que ele gostaria de ver abordado.  Diante dessa 

possibilidade  excluiríamos  debates  de  natureza  sindical, 

empregatícia e por aí vai.

Eu lanço essa ideia ao Conselho, porque vamos ter de 

materialmente  construir  um  edital,  provavelmente  vai  chegar  à 

Diretoria Jurídica e vamos...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A  questão  aqui,  a  primeira  experiência  da 

audiência pública com inscrições e tudo o mais, parece-me que foi 

alvo de crítica de todos nós naquela avaliação que não foi muito 

profunda, na verdade.

Então,  tem  de  haver  um  edital  de  convocação,  mas, 

talvez, fosse mais interessante uma convocação geral, falando do 

conteúdo que vai ser discutido, que é a questão da programação, 

frisando  algumas  questões  importantes,  mas  um  edital,  uma 

convocação geral do que aquela, restringindo as inscrições prévias, 

etc.,  que  acabou  não  sendo  muito  interessante  na  primeira 

audiência.

Então,  temos  de  discutir  aqui  e  agora  e  decidir  se 

faremos conforme ele está sugerindo, e foi a primeira audiência, um 

edital de convocação mais detalhista, com inscrições, etc., ou uma 

convocação  mais  aberta,  considerando  –  anotei  aqui  todas  as 

sugestões, todas essas questões que a Diretoria Executiva indica o 

palestrante com vinte a trinta minutos de apresentação, a Ouvidoria 

deve estar à disposição, presente para esclarecimentos, divulgação 

eficiente,  a  temática,  possibilitar  que  o  público  se  inscreva  no 

momento e  dando voz  por  cinco  minutos,  fornecer  uma cota  de 

vagas para os ouvintes e telespectadores, não permitir o repasse da 

palavra  a  outro,  viabilizar  reprodução  via  internet  interativa,  a 

questão das manifestações classistas, evitar, mostrar informações 

prévias  da  grade  para  o  público,  para  contribuir  previamente  à 

audiência.  Essas foram as anotações que coloquei aqui.
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Agora  precisamos  definir  essa  questão  do  edital  de 

convocação.  Eu sugiro que seja uma convocação mais ampla do 

que aquela  restrita  às  inscrições,  os  primeiros inscritos.   Eu me 

lembro que foi um edital meio complexo até.

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

Presidência da República) – Eu concordo plenamente com você. 

Como resolve o problema da inscrição?  Em algum momento tem 

de se inscrever, ou é na hora, ou é antes.  Entende?  A Turma que 

vem ali aparelhada é...

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

sou simpático a que a gente abra as inscrições antes.  Acho que o 

edital tem de ser bem claro, que não serão permitidas discussões 

fora da pauta.  A pauta é essa determinada.

Agora, essa coisa de você reivindicar da pessoa que se 

inscreve que ela decida logo antecipadamente o conteúdo da sua 

intervenção parece problemático, porque o debate tem a sua vida 

própria  e,  às  vezes,  a  pessoa  até  vai  para  o  debate  pensando 

focalizar um aspecto determinado, mas, depois, evolui, e, embora, 

abordando esse aspecto, aguarda também outros.  Acho que isso é 

uma camisa-de-força que deveríamos evitar.
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Agora,  o que deve ser  bem fixado é  que temos uma 

pauta  e  vamos  discutir  essa  pauta  e  não  será,  naturalmente, 

permitido que outros assuntos venham à discussão.

Talvez  fosse  recomendável  que  aceitássemos 

discussões  prévias  e  abríssemos  também  uma  margem  para 

inscrições  na  hora,  de  modo,  sobretudo,  a  permitir  inscrições 

individuais, se bem que as individuais também possam ser bem-

vindas  antes,  para  a  gente  ter  um  quadro  já,  abrir,  sei  lá,  se 

tivermos  três  horas  de  debates,  duas  horas  para  inscrições 

antecipadas e uma hora para inscrição na hora.  É mais flexível.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Sobre  a  divulgação que se  está  falando muito  aí. 

Acho que temos de pactuar algumas coisas.  Quem vai divulgar não 

é o Conselho, é a EBC.

Como a gente divulga?  Divulgar nos nossos sites, no 

site da TV Brasil,  no site institucional da EBC, eventualmente na 

Agência Brasil.  Da outra vez a gente não fez isso porque ela é uma 

agência de notícias, entendeu-se que não, mas acho que não tem 

problema nenhum.

Na época discutimos, vamos chamar pela televisão?  Se 

a gente divulgar pela televisão há um risco, quer dizer, o de ter um 

evento que a gente não dá conta.  Vamos optar pelas rádios, só 

fazer  chamada  pelas  rádios?   As  rádios  têm  localizações 

geográficas restritas, quer dizer, temos Rio, Brasília, Amazônia.
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Então, essa coisa da divulgação é complicada.  É claro, 

a gente está aqui,  a Comunicação Social nossa manda na mídia 

comercial,  os  jornais,  revistas,  rádios  e  tal.   Mas eles  não  dão, 

vocês sabem que não dão.  Pode até sair um registro lá: A EBC vai 

fazer uma audiência pública.  E daí, isso não informou direito.

Então, é preciso saber como o Conselho deseja essa 

divulgação.  Vamos colocar anúncios nos jornais?  Não sei.  Depois, 

fica assim, na época foi mal divulgada.  Nós estamos preparando a 

audiência no auditório do 8º andar, do Edifício da Rua da Relação, 

é um lugar que cabe, no máximo, 100 pessoas, não é, Diogo?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Sugerimos o auditório da Rádio Nacional.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O auditório da Rádio Nacional?  Eu tinha sugerido o 

8º andar, você sugeriu o auditório.  São cento e poucas pessoas. 

Então, o tamanho da divulgação e o tamanho do espaço têm de ser 

correlatos também.

São  questões  que  eu  queria  colocar  ao  Conselho 

decidir.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos por partes.  Edital de convocação, as 

sugestões:  fixemos a pauta, programação, TV e rádio, inscrições 

prévias e, também, abríssemos uma margem de inscrição na hora. 

Mais alguma coisa sobre o edital de convocação?

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Você sugeriu por partes e estou 

sugerindo que no momento não seja por partes, seja a lógica.

Eu acho 100 lugares muito pouco.  Acho que deveria 

buscar um auditório um pouco maior, senão a gente vai ter de fazer 

uma ginástica para restringir a presença.  Em geral, um bom evento 

é aquele que sobre gente.  Eu sempre digo lá no Ministério, não 

fiquem assustados se sobrar gente, porque isso é bom.

Agora,  nesse  caso,  a  audiência,  se  tiver  lugar  vago, 

mostra que havia intenção...  Então, acho que a gente nunca deve 

ser o fator restritivo, devemos ser o fator convidativo à participação. 

Eu acho que uns 180 lugares...  Eu tinha uma expectativa de uns 

300 como uma média boa para uma instituição...

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

Presidência da República) – Há um auditório grande lá no...
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – No Rio?  Tem o do Ministério da 

Cultura que é grande.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O da Ancine também é grande.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está à disposição?

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de Estado da Cultura)  –  O Capanema.   Tem de ver  a 

pauta,  mas acho que dá.   Posso  saber  agora se  vocês  tiverem 

interesse.  Deve ter uns 400 lugares.  É enorme?  Enorme parece 

que é uma crítica.  Eu, quando digo enorme...  É bem maior.

CONSELHEIRA HELOISA STARLING – Quanto maior 

for a divulgação, maior a nossa chance de enfrentar...

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Talvez  eu  tenha  sido  muito 

sintético.  Na verdade, a comunicação convidando para o evento 

tem a ver  com a quantidade de gente...   A última que foi  muito 

restrita por uma série de fatores, era a primeira, tínhamos medo e 
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tal, deu umas 200 pessoas, não é isso?  Se a gente abrir um pouco 

a comunicação dá 400 numa boa, o que é um número que começa 

a ficar ideal, até por isso que você disse, quanto mais restrito, mais 

a turma que vão ficar presentes.  É isso.

Acho legal que uma instituição dessa importância tenha 

um número razoável e que preveja um número razoável de pessoas 

para qualificar mesmo a conversa e despertando interesse.  Então, 

acho que deveria  ter  uma comunicação aberta,  mobilizadora,  no 

sentido até de evitar os particularismos; deveria prever um local em 

torno de 300 a 400 pessoas e se preparar para isso de uma forma, 

que é o que está sendo feito aqui, mais bem organizada para evitar 

que o evento seja capturado para outros objetivos que sempre tem, 

mas bem organizado fica restrito.  Quanto mais a divulgação e o 

convite forem amplos, os particularismos ficam meio dificultados.

CONSELHEIRA HELOISA STARLING – E que a nossa 

divulgação seja essa, voltada para o mundo real, para o público do 

mundo real, tentando estimular as pessoas normais, comuns.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura)  – O povo do mundo real  não lê 

Diário Oficial.

CONSELHEIRA  HELOISA  STARLING –  Mas  vê 

televisão.
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Vê televisão.  Exatamente.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu 

queria concordar.  Acho pertinente todas as observações a maior 

parte aqui feitas.  Apenas quero chamar a atenção de um ponto, 

tendo  já  participado  de  várias  audiências  públicas,  é  que  toda 

audiência tende a um certo descontrole, uma certa desorganização, 

pela maneira muitas vezes anárquica com que certas pessoas se 

apresentam.  O exemplo mais clássico para nós aqui foi da última 

audiência que, na minha opinião, muitos não estavam presentes, foi 

realmente um desastre e não levou a nada, nem conclusões, nem 

jurídicas, nem de funcionalidade alguma.

Então, eu gostaria de pedir que a direção da mesa da 

audiência  mantivesse  uma  autoridade  bastante  firme,  o  que  me 

parece que faltou naquela outra audiência, quando o ex-presidente 

Beluzzo ficou agravado,  foi  visível  aquilo,  e,  posteriormente,  não 

veio mais e até renunciou ao cargo.  Então, que a mesa tivesse 

poderes através da organização da audiência,  da mesa diretora, 

para ter uma certa autoridade, por exemplo, no caso de passar a 

palavra  para  terceiros  isso  é  terminantemente  proibido,  porque 

daquela vez passava e dizia-se que não podia, o presidente dizia 

que não podia e as pessoas passavam assim mesmo.

Vamos ser democráticos, mas, também, organizados.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência  da  República)  –  Eu  quero  fazer  uma  proposta. 

Primeiro, acho que a gente deve fazer uma convocação, inclusive 

pela televisão e pelo rádio, do nosso, da Agência, todos os nossos 

instrumentos.  Temos o interesse de que venha a maior quantidade 

de  pessoas  e  uma  parte  do  público  que,  normalmente,  não 

consegue nos fazer chegar as suas ideias, as suas opiniões, etc., o 

que consegue de uma forma limitada, que possa fazer isso de uma 

forma pública, consistente, etc.

Então, acho que seria um auditório de uns 400 lugares, 

uma convocação pela TV Brasil,  pelas rádios, pela Agência, pela 

WEB que temos, etc.  Acho que não cabe anúncio nem nada, mas 

isso  é  uma  coisa.   Acho  que  falaria  uma  pessoa  indicada  pela 

Diretoria Executiva que faria uma exposição para mais ou menos 

ancorar o debate, após isso, acho que a gente devia trabalhar com 

número para cada um dos dois temas,  um número em torno de 

quinze inscrições.   E nessas quinze inscrições eu proponho que 

seja  o  seguinte:  cinco  inscrições  que  sejam  feitas  através  da 

Ouvidoria,  a  partir  de  telespectadores  e  de  ouvintes  que 

regularmente  escrevem ou  que  manifestam,  ou  seja,  vai  ter  um 

sorteio também, essas pessoas não precisam ir necessariamente, 

às vezes o sujeito vê a TV Brasil em Minas Gerias e não pode ir, 

mas vai mandar a sua pergunta, de modo que cinco pessoas seriam 

assim.  Cinco poderiam se inscrever com antecedência, aí, é um 

sistema de sorteio, inscreve, tem um prazo e sorteia.  E cinco se 
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inscrevem na hora com o sistema de sorteio também.  No final, a 

diretoria, a pessoa expôs ali faz um amarrado, expõe as questões 

levantadas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Pela internet?

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

Presidência da República) – Acho que devia transmitir pela WEB. 

Acho  que  podíamos  fazer  um  sistema,  e  já  se  fez  em  outras 

conferências,  as  pessoas  vão  mandando  mensagem  para  a 

audiência e vai  passando num telão lá.   Entende?  Depois,  isso 

também é organizado, catalogado, etc., e entregue.  Não é que a 

pessoa vai ficar falando, porque não tem como, mas ela também dá 

a sua contribuição.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Eu só 

queria enfatizar a importância de divulgar a audiência pelas nossas 

emissoras  de  rádio  e  televisão.   Não  é  só  o  fato,  claro,  mas  o 

importante é chamar as pessoas para a audiência, mas é, também, 

uma  demonstração  política  da  abertura  da  EBC,  das  emissoras 

para o público, fazendo uma audiência, cumprindo o seu papel de 

serviço público.
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O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério 

da Ciência e Tecnologia) – Eu ainda estou com a sensação de que 

devia  ter,  pelo  menos,  apresentação  do  trabalho  da  Ouvidoria 

mesmo que rápida.  Acho que a Ouvidoria é uma coisa permanente 

da  relação  com  o  público  e  deveria  ter,  pelo  menos,  uma 

apresentação rápida, inclusive para valorizá-la, o que acho ser um 

instrumento importante e que devia ter.  Mesmo que a Ouvidoria 

não faça todo o relato daquilo que tem analisado e tem recebido do 

público,  mas  é  importante  até  para,  diante  do  público,  ser 

apresentada como um canal  normal  de  interface  com o  público, 

mesmo que seja uma coisa rápida e sintética.

Eu estou um pouco preocupado.  No esquema que o 

Ministro propôs, acho que a gente pode ter o risco de ter uma coisa 

muito  individualizada,  são  cinco  indivíduos  aqui  que  foram 

escolhidos por algum critério.  Eu continuo com a sensação de que 

o trabalho da gente de qualificar a audiência é fundamental.  É claro 

que é muito difícil a gente determinar aqui a escolha, não é nosso 

papel fazer isso, mas, por exemplo, temos o Ministério da Cultura, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, e há 

uma rede de contatos e instituições importantes no Brasil que têm 

uma relação clara com os meios de comunicação.

Acho que vai ser fundamental também a gente apoiar, 

ajudar junto às redes de organizações de entidades que já têm, por 

exemplo, fico pensando do ponto de vista da Ciência e Tecnologia, 

temos  entidade  tipo  a  SBPC,  que  é  uma  entidade  nacional, 

abrangente, reconhecida e que não entra, em geral, em disputas, 

mas  são  entidades  que  são  importantes  estar  presentes  nessa 
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audiência,  até para que a  gente  a partir  daqui  pense em outras 

maneiras mais apropriadas de fazer essa interface com o público.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura)  – Eu estava calado, mas estava 

aqui dentro um grilo me cutucando.  Acho que a Ouvidoria é uma 

presença interessante.  Eu sugiro que a intervenção da Ouvidoria 

não é dar informação sobre o conjunto do contato que tem com o 

público,  mas  sobre  as  questões  ligadas  à  programação,  grade, 

programas específicos que recebem, porque é um retorno.

Acho  que  o  próprio  ouvidor  levantou  uma  questão 

importante.  É um ato político o consultar o público.  Anunciar que 

está consultando já é uma demonstração de um interesse dessa 

interatividade.  Há uma interatividade permanente da Ouvidoria que 

é – no Ministério o ouvidor é chamado de “orelhão” nos corredores 

– uma grande orelha de escutar o que o público-alvo está dizendo, 

está avaliando, etc.

Então, uma fala curta sobre a grade; tem recebido dessa 

maneira,  uma percepção  da  melhoria  da  grade,  através  disso  e 

disso, mas há algumas observações constantes nesses aspectos”. 

Se houver uma fala da Ouvidoria fortalece a instituição e dá uma 

demonstração de que é para valer essa coisa de ouvir.  Porque tem 

o  ouvir  eventual  no  evento  audiência  pública  e  tem  o  ouvir 

permanente, associar os dois é bom para a emissora.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos de finalizar.

O SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  Tecnologia  da 

Informação) – Só uma reflexão a respeito da data da audiência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – 1º de junho.

O SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  Tecnologia  da 

Informação)  –  1º  de  junho?   Teremos  tempo  de  toda  essa 

divulgação?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Tem de ter.

O SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  Tecnologia  da 

Informação) – Diogo está cuidando disso?  O contato?  OK.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está.  O contato é com o Diogo.
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A única dúvida que ficou foi  em relação às inscrições 

prévias.  A proposta do Ministro é que sejam quinze inscrições e o 

Ildeu coloca que deveria ser mais aberta.  É isso?  Na hora, não 

prévia e não restrita a quinze?  Só.  O resto a gente vai conduzir 

todas as sugestões e contemplar.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – A EBC tem de falar quinze de TV e quinze de rádio.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Para cada um.

Vinte  minutos  de  apresentação  da  Diretoria  e  dez 

minutos da Ouvidoria, seriam trinta.

Então, não restringimos aos quinze?

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

Presidência  da  República)  –  Vai  ter  de  restringir  alguma  coisa, 

senão...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Na hora.  Os primeiros que se apresentarem na 
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hora, não prévia.  A sua sugestão é que a Ouvidoria recomendasse, 

mas...

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

Presidência da República) – Vamos ser realistas.  Vamos supor que 

seja  noventa  minutos  que  você  tem,  que  seja  três  minutos. 

Qualquer pessoa que já participou de assembléia sabe que você 

perde um tempo em procedimentos.  Se você fixar em três minutos, 

se  você  botar  que  vão  falar  vinte  e  cinco  pessoas,  já  é  uma 

enormidade,  não  vão falar  porque você  vai  perder  muito  tempo. 

Entende?  Se for vinte e cinco, separa, cinco para a Ouvidoria, dez 

e dez, mas precisa separar, se deixar aberto você não organiza.

Eu proponho, então, três minutos, vinte e cinco pessoas, 

cinco  selecionadas  pela  Ouvidoria  a  partir  do  telespectador  e 

ouvinte, dez que se inscrevem antecipadamente a um sorteio e dez 

que se inscrevem na hora e é um sorteio.  Pronto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – OK.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Três minutos, em média oito.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Acho que vinte e cinco é muito, talvez vinte. 

Vinte.  Vamos tentar organizar com o Diogo e apresentamos para 

vocês as regras e tal.

Vamos a um  coffee break de dez minutos e voltamos 

para uma discussão importante, o planejamento da cobertura das 

eleições.

(Intervalo)

63



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Senhoras e senhores, vamos retomar a nossa 

pauta.

Vamos agora ouvir a Sra. Presidente da Empresa.  Esse 

tema estava previsto para ser discutido na próxima reunião, mas, 

devido à urgência  de se estabelecer  logo esse planejamento da 

cobertura  das  eleições,  antecipamos  e  vamos  ouvir  a  Diretoria 

Executiva  sobre o  seu  planejamento.   Todos têm uma cópia  do 

plano.  O ideal é que essa matéria fosse tratada pela Câmara de 

Jornalismo, mas, dada a importância de o Conselho deliberar sobre 

esse planejamento agora, tomamos a liberdade de incluir esse item 

na pauta,  mas logicamente que a Câmara de Jornalismo já está 

convidada  a,  imediatamente  após  essa  discussão,  estabelecer  o 

seu parecer e dentro de uma semana termos a nossa resolução do 

Conselho assinada com relação à aprovação e sugestões a esse 

plano.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Ao 

que me consta,  da Câmara de Jornalismo só tem três membros 

aqui hoje.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas eles receberam uma cópia e devem se 

manifestar também.
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Por  favor,  Tereza.   Esse  é  o  nosso  último  ponto  de 

pauta.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Agradeço a Presidência do Conselho por ter aceitado 

a  minha  proposta  de  antecipar,  porque  estamos  ainda  na  pré-

campanha das eleições, mas começam com algumas definições de 

atividades.

Eu  tinha  combinado  com  o  Secretário  Executivo  do 

Conselho, antes de entrar nesse tema propriamente, vou tirar cinco 

minutos para apresentar duas coisas.

Primeiro,  na  última  reunião,  a  Ouvidoria  trouxe  ao 

Conselho muitas queixas porque a TV Brasil não estava na WEB, 

tivemos problemas técnicos  e,  na  semana passada,  a  TV Brasil 

voltou  à  WEB  com  a  programação  ao  vivo,  em  tempo  real, 

programação ligeiramente alterada, porque a WEB não pode exibir 

conteúdos internacionais.  Portanto, queria dar essa informação ao 

Conselho.  Está lá no site tvbrasil.org.br, inclusive tem muita gente 

de fora do Brasil que está vendo a TV Brasil pela WEB e os lugares 

no Brasil onde não temos canais próprios ou associados.  Portanto, 

demanda vencida, Presidente.

Quero  também  informar  ao  Conselho  que,  depois  da 

última reunião, tivemos um evento de consolidação formal da Rede 

Pública  de Televisão,  rede formada entre  a  TV Brasil  com seus 

65



canais  abertos,  o  sistema  analógico  e  22  emissoras  estaduais, 

emissoras educativas e culturais,  algumas se integram à Abepec 

outras emissoras, sete das quais, são emissoras cujos canais são 

concessões  da  EBC,  que  na  impossibilidade  de  operá-los  faz 

acordos com as universidades federais, compartilha a programação, 

dá  apoio  técnico  e  com  isso  possibilita  um  instrumento  para  a 

universidade  e,  ao  mesmo  tempo,  o  canal  para  a  difusão  da 

programação da TV pública.  São sete canais dessa natureza e os 

demais são canais com outorgas estaduais.

É verdade que essas televisões,  as dos estados, não 

têm  uma  natureza  essencialmente  pública,  o  marco  regulatório 

delas não é o mesmo da EBC.  Essa é uma questão que agora 

precisaremos  adentrar.   Temos  contratos  com  elas,  estamos 

produzindo dez horas de programação da TV Brasil, temos como 

meta  quatro  horas  que  sejam  originárias  dos  estados;  ou  seja, 

conteúdos regionais, temos contratos específicos para a produção 

de conteúdos jornalísticos para os telejornais.  Temos ali o Eurico, 

companheiro do jornalismo, que é a pessoa que diariamente articula 

a  posição  nos  diversos  estados.   Mas  carece,  ainda,  de  maior 

definição da natureza jurídica dessas televisões, elas precisam se 

tornar efetivamente públicas.  Penso que devemos, num segundo 

momento, provocar essa discussão.  Elas mesmas se pronunciaram 

no debate do Segundo Fórum das TVs públicas, pela ampliação do 

marco regulatório da EBC a todas as TVs estaduais.  Essa é uma 

questão  que  se  coloca,  na  medida  em  que  são  mais  e  mais 

parceiras da TV Brasil, mais necessário se torna que elas tenham 

um marco regulatório.
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Outra  informação  para  o  Conselho  é  que  no  dia  24 

vamos  dar  início  às  transmissões,  com  uma  solenidade  de 

lançamento do canal internacional da TV Brasil,  que começará a 

transmitir  para  o  continente  africano,  para  49  países;  no  plano 

básico,  aquele  que  não  tem  taxa  adicional,  da  Operadora 

MultiChoice.  A África tem 52 países, e só não chegaremos a três. 

Esse é o primeiro passo, e depois vamos caminhar para chegar aos 

demais  continentes,  pensando  sempre,  também,  na  importância 

geopolítica,  cultural  e  histórica da áfrica,  mas também pensando 

nos  continentes  onde  há  grandes  aglomerações  de  brasileiros 

emigrados, como Japão e Estados Unidos.

ELEIÇÕES

Por fim, então, vamos à questão das eleições.  Como os 

conselheiros sabem, há cerca de um mês, estou respondendo pela 

Diretoria de Jornalismo, com a saída da Diretora Helena Chagas, e 

penso que muito possivelmente isso vai se prolongar por algumas 

semanas.   O momento é muito delicado,  e temos muita clareza, 

nós,  da  Diretoria  Executiva,  de  que  o  momento  eleitoral  é  um 

momento de grande importância para afirmação da natureza pública 

da  TV  Brasil,  e  dos  demais  canais  públicos  geridos  pela  EBC; 

temos clareza de que é um momento em que será muito observada 

a cobertura, a independência editorial,  o apartidarismo, em suma 

todos  os  princípios  que  regem  os  canais  de  natureza  pública 

geridos pela EBC.

Por falar nessa natureza pública, queria registrar, diante 

do Conselho, profunda tristeza com as manifestações feitas ontem 
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– estão nos jornais de hoje –, pelo novo Presidente da TV Cultura, 

Secretário João Sayad.  O Conselho deveria refletir sobre elas.  Diz 

ele que na sua gestão nada terá de parecido com a TV Brasil, que 

considera estatal e irrelevante.  [Tudo bem, isso é uma opinião].  “É 

importante discutir  modelos,  e o da TV Brasil  não nos interessa, 

porque ela funciona como uma estatal, bem diferente da TV Cultura, 

que é uma fundação pública de direito privado, que dorme e acorda 

pensando  em  como  manter  a  sua  autonomia  em  relação  ao 

Governo;  tem autonomia  política  e  administrativa,  só  não  tem a 

financeira.  Mas o item primeiro de seu estatuto trata de autonomia 

e seu conselho existe para que isto seja mantido.  Quanto à TV 

Brasil, não me parece que vem ocupando espaço relevante, nem 

em termos de audiência nem em termos de programação”.

Considero essas afirmações absolutamente conflitantes 

com o nosso estatuto legal, que assegura independência editorial, 

independência  administrativa,  mandato  ao  Diretor  Presidente, 

funcionamento  da  auditoria,  e  a  previsão  dos  poderes  este 

Conselho  Curador,  que  tem  poderes,  inclusive,  para  demitir 

diretores.  Penso que essas declarações são muito afrontosas, ou 

expressam  enorme  desconhecimento  sobre  a  natureza  da  TV 

Brasil.   Ninguém  pode  falar  mais  sobre  a  natureza  e  a 

independência da TV Brasil, dos canais da EBC, do que o próprio 

Conselho Curador.  Por isso tomo a liberdade de apresentar aos 

conselheiros  essas  manifestações:  registrando  que  até  este 

momento, tivemos, com a TV Cultura de São Paulo, relação muito 

cordial,  muito  fraterna,  muito  convergente,  procurando  somar 

esforços,  ultrapassar  as  questões  federativas,  se  é  federal  ou 

estadual, se um é governo, os que estão no federal ou no estadual, 
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porque sempre brincamos na gestão de Paulo Markun, somos do 

Partido da TV Pública.  Pelo visto as coisas mudaram.

Antes de falar das eleições, outra licença que ia pedir ao 

Conselho – mostrei  a WEB –,  era menos de cinco minutos para 

apresentar uma síntese, um pequeno compacto dos programas que 

foram lançados recentemente.  O primeiro deles, Almanaque, por 

sinal é uma parceira entre a TV Cultura de São Paulo e a TV Brasil.

(Exibição de filme)

Aí  então tem as novas produções,  os  programas que 

renovamos, como o Sem Censura, Comentário Geral, a Revista do 

Sistema  Brasileiro,  e  os  novos  programas  infantis,  que  são 

licenciamentos,  fora  o TV PIÁ,  que é nosso e muito bonito,  e a 

Câmara Infantil já recebeu os DVDs e está examinando.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Tereza, só uma observação, desculpe interromper.  A propósito da 

TV Cultura, em Santa Catarina, a NBR entrou sobre o sinal da TV 

Cultura de São Paulo.  Queria avisar isso.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Como assim?  Foi na TV por assinatura?  A lei da 

EBC obriga o carregamento dos canais da EBC, no caso da TV 

Brasil.   Aí  temos  que  mandar  examinar,  Garcez,  o  que  está 
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havendo lá.  Não conhecemos a operadora, não é decisão nossa, é 

decisão da operadora.  Mas vamos verificar.

Antes  de  passarmos  às  eleições,  alguém  quer  falar 

sobre programação?

MINISTRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Eu queria falar sobre João Sayad.  Não sei se 

a  melhor  estratégia  é  levar  João  Sayad  a  sério,  para  falar  a 

verdade.  Até agora, ele era Secretário de Cultura do Estado de São 

Paulo, o único Secretário que desenvolveu, durante esses anos, um 

discurso absolutamente belicoso contra o Ministério da Cultura e 

contra o Governo federal.  Nós despartidarizamos completamente o 

Ministério, trabalhamos dentro do Congresso com todas as forças 

políticas, trabalhamos com todos os governadores, com todos os 

secretários.  Mas ele sempre fez questão de ser belicoso.  Chegou 

até  a  tentar  não receber  dinheiro  federal,  mas alguém lá  dentro 

deve ter chamado a atenção dele, que podia continuar o discurso 

belicoso e continuar recebendo.  Teve coragem, no dia que aquela 

cidade histórica  submergiu  em São Paulo,  Paraitinga,  foi  para  a 

televisão dizer que, literalmente, os paulistas são muito orgulhosos 

e não aceitam o dinheiro do Governo federal.  E o prefeito disse 

não, enquanto não colocar esse dinheiro aqui, eu aceito.  Então, 

para verem o grau de maluquice que é.  Nós o convidamos para um 

seminário sobre economia da cultura, que é um aspecto importante, 

o mundo inteiro cuida disso, Estados Unidos cuidam desde 1930, 

ele entrou no seminário e perguntou se alguém estava preocupado 

com dinheiro, com renda, pois não estou.  Estou preocupado com a 
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qualidade da arte, e fez um discurso absolutamente maluco, que os 

estrangeiros todos ficaram olhando, e disseram não é possível que 

uma pessoa com esse grau de discurso dirija uma instituição.  No 

debate sobre a Lei Rouanet se posicionou da pior maneira possível, 

porque  os  que  são  contra  a  mudança,  os  três  por  cento  dos 

proponentes,  que  são  privilegiados,  tentaram  dizer  que  não  é 

dinheiro  público,  renúncia  fiscal  não  é  dinheiro  público,  é  um 

dinheiro que deveria cair na conta do Governo e não cai para ser 

aplicado.   Então,  como  ainda  não  caiu,  não  é.   Tentaram 

desenvolver essa tese maluca.  Ele, como economista, disse não é 

dinheiro público.  Agora, é melhor passar para as empresas privada, 

porque eles são mais capacitados para aplicar do que o estado.  O 

estado não sabe o que fazer com dinheiro.  Ele transformou em OS 

todas  as  estruturas  permanentes  do  Governo  de  São  Paulo,  e 

passou  a  captar  milhões  na  Lei  Rouanet,  ou  seja,  transferiu  a 

responsabilidade de manutenção da Pinacoteca da TV Cultura, uma 

parte  significativa  para  os  cofres  federais,  desequilibrando 

completamente  o  Pacto  Federativo,  na  medida  em  que  mais 

preparado,  mais estruturado;  e por  essa iniciativa de transformar 

tudo em OS, capacitou a vir buscar dinheiro.

Então,  eu  tinha  uma  boa  informação  dele,  não  o 

conhecia, mas é amigo de muitos ministros, todos diziam que é boa 

gente,  vá conversar  com ele.   Ele  fazia as performances dele e 

depois batia no meu ombro e dizia, olha, nada pessoal.  Eu dizia: 

tudo bem, pelo menos esse aspecto aí está preservado.

É uma pessoa que está buscando inserção na política e 

não  é  do  ramo.   Acho  que  ele  faz  isso  para  tentar  agradar  as 
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lideranças políticas que hoje  é alinhado.   Não é do ramo,  é um 

desastrado, a gestão de São Paulo é uma das piores no Brasil, na 

área da cultura, mas mesmo assim é o mais agressivo, porque puxa 

sempre  para  um debate  ideológico  de  uma nota  só,  estatização 

versus liberalismo.   Ele seria o representante do liberalismo e o 

Governo  federal  representante  da  estatização,  quando  no  nosso 

governo não há nenhum movimento no sentido de estatização, mas, 

sim, de responsabilização do Estado, com a parte que lhe cabe, que 

é dinheiro público.  Só isso.

A ida dele  para  a  TV Cultura  é  um desastre,  porque 

significa o atropelo do conselho da TV Cultura.  É uma indicação do 

Governador,  quer  dizer,  nada  mais  estatista  do  que  e  ida  dele, 

contrariando  completamente  a  tendência  que  havia  dentro  do 

conselho, de reeleger o jornalista Paulo Markun.

Então, eu acho que não é uma conversa séria, não acho 

que  vamos  conseguir  demovê-lo  dessa  atitude  belicosa,  e  não 

acredito que ele seja o interlocutor com quem a conversa vá render 

algum resultado.  Nesse sentido tendo a achar que deveríamos ter 

calma.  Eu confesso que sinto certo alívio, porque saiu da minha 

área.  Era uma espécie de um calo permanente.  A partir de certo 

momento, há uns dois anos atrás resolvi fazer  yoga com ele, toda 

intervenção dele,  para mim, era um momento de testar  a minha 

capacidade de relação com esse tipo de responsabilidade pública 

que ele significou enquanto Secretário de Cultura.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Uma questão que gostaria de ver encaminhada 

é se nós deveríamos responder.  Pelo que entendi do que disse o 

Ministro Juca, não vale a pena responder.  Fazemos uma moção, 

respondemos ou deixamos como está?

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

Presidência da República) – Pessoalmente, acho que devemos ser 

muito tolerantes com o direito de o outro dizer besteira.  Deixa dizer 

besteira.

CONSELHEIRA HELOISA STARLING – E talvez o que 

ele  queira  seja  exatamente  que  respondamos  para  ter  um 

banquinho, pela descrição que o Ministro falou.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Por  isso  que  fiz  questão  de 

transmitir  minha  experiência,  que  pode  conter  erros,  não  estou 

falando em nome da verdade, mas é uma experiência de alguns 

anos em que busquei diálogo, busquei estabelecer um padrão de 

respeito  mútuo,  de  construção  suprapartidária  da  área  cultural, 

consegui no Brasil inteiro, dialogo com todos no Brasil, os recursos 

do Ministério não são nem milimetricamente partidarizados.  Mas 

ele  tem  um  parti  pris que  é  uma  afirmação  dele  no  mundo  da 

política,  que  é  ser  esse  arauto,  esse  instrumento  da  defesa  do 
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liberalismo diante dessa ameaça estatizante.  Essa conversa não 

rende.   Minha bisavó,  que era  uma pessoa sábia,  dizia  para os 

bisnetos: tenham paciência com a besteira dos outros para terem 

direito de dizer as suas.  Eu lembrei-me da minha bisavó.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Das 

suas  observações,  destaco  a  mais  importante,  quando o  senhor 

falou que nada mais  estatizante que a intervenção,  por  cima do 

Conselho.  Isso já diz tudo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Eu  não  propus  que  o  Conselho  fizesse  nenhuma 

manifestação, mas achei importante compartilhar.  O Secretário de 

lá, agora presidente, diz que está interessado em jornalismo mais 

incisivo e menos politicamente correto.  Nós estamos interessados 

no jornalismo muito politicamente correto, assim entendido aquele 

que observa os parâmetros, a missão dos canais públicos, definido 

na experiência internacional, definido na Lei da EBC, que são os 

parâmetros da independência, da pluralidade, do apartidarismo, e 

da consideração permanente do interesse público na informação.

Nesse  sentido  é  que  pedimos  a  antecipação  da 

apreciação das propostas para cobertura e atuação dos canais da 

EBC,  não só da TV Brasil,  dos canais da EBC, vale dizer  a TV 

Brasil, as oito emissoras de rádio e a Agência Brasil de Notícias, 

durante  o  processo  eleitora,  que  está  antecipado,  a  campanha 

propriamente dita não começou, mas já estamos sendo, todos os 
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dias,  colocados  diante  de  situações  que  às  vezes  nos  exigem 

definições editoriais.  Estou acumulando a Editoria de Jornalismo, e 

tenho aqui me acompanhando o Eurico, pelos telejornais, porque 

sou uma diretora que precisa muito da equipe, para tocarmos em 

frente,  sou  Diretora  interina;  e  a  Jaqueline  Paiva,  que  responde 

pelos programas jornalísticos que são dez, na grade da TV Brasil. 

E a programação como um todo, também não deve ficar ausente. 

Não  podemos  pensar  em  eleição  só  no  Jornalismo.   Rogério 

Brandão  não  pôde  chegar,  nem  o  Roberto  Faustino,  que  está 

doente, mas devemos nos preparar para toda a televisão, todo o 

rádio,  toda  a  programação,  estar  colocada  diante  do  momento 

eleitoral.

Temos  muita  clareza  de  que  também  seremos  muito 

testados,  temos  uma  enorme  obrigação  de  responder  a  este 

momento fazendo o melhor possível na cobertura eleitoral.

A  metodologia  deste  documento.   Ele  começou a ser 

elaborado  pela  Helena,  que  entregou  a  minuta  à  Diretoria,  que 

aprovou as diretrizes gerais.  Depois, a partir da minuta, fiz uma 

discussão,  encaminhei  aos núcleos de jornalismo que aportarem 

algumas  contribuições  importantes,  que  foram  incorporados,  a 

Diretoria  também incorporou  sugestões.   Então,  o  documento  é 

fruto de uma reflexão interna sobre como devemos nos conduzir, e 

há algumas questões relevantes que caberá ao conselho definir. 

Estamos trazendo propostas,  naturalmente,  como achamos  mais 

viável etc.  É uma eleição importante, e achamos que ao Sistema 

público de comunicação, no momento eleitoral, lhe cabe aumentar a 

oferta  de  informação,  complementar  a  oferta  de  informação, 
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diferenciando, quando possível,  e oportunidades de reflexão para 

que o eleitor  forme sua opinião,  tome sua melhor decisão.  Mas 

devemos oferecer um bem público, que é a informação.

Sobre  as  eleições,  só  para  vermos  o  que  estamos 

falando.  Os dados aí dizem que o eleitorado cresceu, Presidente 

da  República,  vinte  e  sete  governadores,  cinquenta  e  quatro 

senadores, quinhentos e treze deputados federais, mil e cinquenta 

deputados estaduais e distritais; segundo turno, onde houver.

São  coisas  bastante  obvias,  mas  que  precisamos 

compartilhar com o conselho.  Os telejornais, os rádiojornais, e a 

agência  de  noticias,  devem  oferecer  informação  diária,  objetiva, 

isenta, equilibrada, pluralista, e apartidária.  São coisas óbvias, mas 

que  precisam  ser  muito  reiteradas,  no  momento  eleitoral.   Os 

programas jornalísticos, que são geralmente programas semanais, 

entendemos  que  eles  devem  criar  oportunidades  de  debates  e 

discussão  dos  temas  de  interesse  público,  contribuindo  para  a 

reflexão do cidadão-eleitor.   E acreditamos que a grade de uma 

televisão  ou  de  uma  rádio,  deva  também  ter  informações 

transversais  em  toda  a  programação,  para  prestar  serviços 

públicos,  serviços  de  utilidade  pública  ao  eleitor,  não  só  pelo 

jornalismo,  como  por  exemplo  interprogramas.   E  também  pela 

conduta dos apresentadores de outros programas.

Queria informar ao conselho que o Diretor Jurídico, Dr. 

Fioravante, tem nas mãos uma minuta, mas é uma minuta; temos, 

também,  um  documento  de  normas  e  condutas  para  todos  os 

funcionários da EBC.  Mas em se tratando de norma administrativa, 
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a aprovação é de competência do conselho de administração, mas 

estamos fazendo normas muito rígidas para a conduta, desde não 

usar  um botom enquanto  estiver  trabalhando.   Pode  usar  lá  no 

boteco, à noite.  Desde essas coisas, do uso de símbolos até, por 

exemplo,  alguém  me  consultou  se  podia  pedir  licença  sem 

vencimento  para trabalhar  em campanha.   Não,  peça  demissão, 

aqui não vai ter isso.  Ah, já teve.  Mas não vai ter.  Isso só para 

informação do conselho.

Depois,  vamos  compartilhar  essa  minuta  com  o 

conselho, ou também quem quiser conhecê-la, não tem problema 

nenhum,  o  conselho de administração ainda não aprovou,  quem 

quiser tomar conhecimento dela, com o Dr. Fioravante.

Então,  dizia eu da transversalidade,  de procurar  fazer 

uma televisão e  um rádio  que não fale  da eleição só dentro  do 

telejornal, porque isso também é alienante.

Essas diretrizes gerais e conceituais estão em nossa lei, 

estão no regimento, estão no regimento do conselho, mas vamos 

reiterar: equilíbrio, isenção, objetividade, pluralidade, apartidarismo, 

interesse,  tratamento  isonômico  dos  candidatos,  ênfase  na 

cobertura temática.   O que queremos dizer com isso?  Que nós 

queremos fazer uma cobertura que trate menos de fru-fru eleitoral e 

um pouco mais dos grandes temas que movem uma eleição.

Queremos  que  tanto  nos  telejornais  como  nos 

programas tratemos um pouco mais dos grandes temas que movem 

a eleição, eleição essa que mexe com o futuro de cada um, com o 
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futuro  do  país,  da  infra-estrutura,  logística,  transporte,  saúde, 

saneamento, todo mundo sabe do que estamos falando.

Assegurar o protagonismo do eleitor na cobertura.  Uma 

inovação  da  TV  Brasil  é  que  temos  muito  o  povo  falando,  na 

pergunta do dia do telejornal, na Seção Fala Povo, que colocamos 

nos interprogramas, que colocamos pessoas.  Outro dia alguém me 

contava assim:  eu fui  à  uma favela e a pessoa me dizia que já 

apareceu na TV Brasil.  Então, temos explorado o protagonismo do 

povo brasileiro.  No caso da eleição é colocar o eleitor a falar mais. 

Que hora ele fala?  Na chamada Pergunta do Dia, do telejornal, ou 

interprogramas;  não  para  falar  sobre  candidatos,  mas  sobre 

questões  relacionadas  com  a  eleição,  ninguém  vai  falar, 

naturalmente, de preferências eleitorais.

Assegurar  espaço  para  as  eleições  legislativas. 

Achamos que é preciso compreender mais, contribuir para que os 

brasileiros  compreendam  mais  o  papel  do  Legislativo,  para  que 

serve um deputado, como são eleitos os deputados e senadores, 

qual a divisão de atribuições entre os Poderes, entre as esferas da 

federação.   Mas  sempre  a  eleição  presidencial  e  a  eleição  de 

governador  engolem  a  eleição  legislativa.   Agora,  é  difícil,  não 

podemos ficar dando notícia de deputado, senão está fazendo o 

preferencialismo,  dando  preferência.   Mas  é  importante 

procurarmos dar mais informações sobre eleições legislativas.

Contribuir  para  o  melhor  conhecimento  do  sistema 

político-eleitoral.  Talvez porque as pessoas não saibam.  Quando 

falamos de reforma política, ninguém sabe o que é isso, porque não 
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conhecemos nem o que é o sistema eleitoral.  Quando falamos voto 

branco,  voto  válido,  eleição  proporcional,  eleição  majoritária, 

financiamento de campanhas, como são financiadas as campanhas, 

essas  coisas  todas,  devemos  contribuir  para  o  aumento  desse 

conhecimento.

Apresentar  o  horário  eleitoral  como  espaço  para 

informação do cidadão, evitando demonizá-lo, como estouro para 

programação.  O horário eleitoral é uma conquista da democracia. 

Então,  vamos  nos  ajustar  para  fazer,  ele  vai  quebrar  o  nosso 

telejornal, mas queremos apresentá-lo sempre, fiquem agora com o 

horário  eleitoral,  um  espaço.   Depois  temos  que  criar  uma 

linguagem.   É  uma  hora  para  as  pessoas  conhecerem  os 

candidatos e exercitar o direito ao voto.

Registrar  denúncias  apenas  quando  tiverem 

consistência  e  relevância  para  o  processo  eleitoral,  garantida  a 

pluralidade de opinião e o direito de resposta.

Essas  são  diretrizes  conceituais,  que  consideramos 

bastante  naturais,  mas  que  precisam  estar  expressas,  e  serem 

objeto  de  um  compromisso  entre  a  Diretoria  Executiva  e  o 

Conselho.

Aqui algumas recomendações especiais.  Nós temos um 

advento  novo  nessa  eleição,  que  são  as  mídias  sociais,  a 

campanha  na  internet,  e  o  afluxo  das  mídias  sociais  de  uso 

individual.  Tem a campanha na internet, que exige muito cuidado 

na  sua  cobertura,  muito  cuidado  porque  pode  citar,  mas  a  lei 
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eleitoral fala algumas coisas, não pode citar o blog do candidato xis, 

não  pode  fazer  isso.   Então,  estamos  pedindo  muita  ajuda  ao 

Jurídico,  para  não  cometermos  erros  na  interpretação  da  lei 

eleitoral.  E tem as mídias sociais de uso individual, Orkut, Twitter,  

blogs.   O  que  estamos  recomendando  aos  jornalistas  e  demais 

funcionários da EBC?  Todo mundo é livre, ninguém vai cercear o 

direito de expressão de ninguém, todo mundo é livre para fazer um 

Twitter.  Agora, quem for fazer um Twitter, nunca vai colocar lá, eu, 

jornalista  da  TV  Brasil.   Jamais.   Ele  pode  se  manifestar  como 

pessoa.   Estamos  recomendando  nas  normas  de  conduta,  que 

nenhuma  pessoa  que  tenha  sua  imagem  associada  aos  canais 

públicos possa – aí é no outro documento, documento de conduta – 

fazer campanha, dar declaração, gravar imagem ou declaração de 

voz, de qualquer forma se associando a campanhas e candidatos, 

sob pena de processo disciplinar e aquelas consequências.

Essa é outra coisa importante: uso do  Off the Record. 

Na  ausência  de  um  manual  de  redação,  nesse  momento,  que 

estabeleça algumas coisas, estamos propondo estabelecer, que em 

todas  as  coberturas  e  nos  programas  que  abordem  a  temática 

eleitora, toda informação tenha que ter fonte identificada, ou seja, 

não vamos usar informação Off the Record, é a forma mais segura 

de os canais públicos não correrem riscos de uso indevido de uma 

informação  com  fonte  não  identificada,  que  é  um  instrumento 

importante do jornalismo, mas em nossa condição atual, devemos 

evitar, salvo em situação excepcionalíssima.

Outras diretrizes editoriais.  Pesquisas eleitorais.  A EBC 

considera que só deve divulgar pesquisas que tenham registro na 
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Justiça Eleitoral, contenha informações sobre quem encomendou e 

quem  pagou,  não  tenham  sido  encomendadas  por  candidatos, 

partidos políticos ou instituições a eles ligadas, e que tenha sido 

realizada por instituto de alta credibilidade.

Como definir  isso?   Ibope,  Datafolha  e  Sensus,  para 

eleições presidenciais.  Nós estamos praticando isso.

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

Presidência da República) – Por que essas três?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Estamos  praticando  essas  três  porque  foi  um 

consenso em nossas  discussões  internas.   Agora  está  vindo  ao 

conselho para arbitragem.

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

Presidência da República) – Acho que tem quatro institutos mais 

conhecidos no Brasil e deve-se trabalhar com os quatro.  Não estou 

entendendo, porque o Vox Populi é tão conhecido quanto os outros.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Tem razão, o Vox Populi  foi  um erro de digitação. 
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Temos usado, não é, Jaqueline e Eurico?  Foi um erro meu.  Mas 

temos usado, inclusive, o Vox Populi.

Esse consenso interno, de usar só esses quatro, foi da 

equipe de jornalismo.  Agora, está aqui colocado.

Eventualmente  citar  instituto  regional  que  tenha  feito 

pesquisa sobre eleição estadual para veículo local.

(cadê)

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

Presidência da República) – Posso dar um pitaco nessa segunda 

parte?  Acho isso uma coisa relativamente perigosa.  Acho que só 

devemos  noticiar  a  pesquisa  quando  temos  um  volume  de 

pesquisas,  de  diferentes  institutos,  que  mal  ou  bem  uma 

contrabalança a  outra.   Quando se  vai  para  o  regional,  é  muito 

comum,  quem  já  cobriu  eleição  sabe  disso,  às  vezes  tem  um 

instituto  que  faz  e  os  outros  não  fazem.   Dou  um exemplo,  na 

eleição da Bahia, da última vez, levamos quarenta dias sem que 

nenhum instituto fizesse pesquisa na eleição da Bahia, e quando 

chegou a eleição o Jaques Wagner tinha ganhado e não tinha sido 

o outro candidato.  A manipulação nos estados é muito mais forte. 

A não ser que tenha um estado em que se tenham três institutos 

fazendo pesquisa regularmente, acho que devíamos ser cautelosos.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Se 

me permite, presidente, gostaria de concordar inteiramente com o 
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Ministro,  porque  realmente  as  pesquisas  estaduais  são 

manipuladas.  Então,  que se estenda para os estados o mesmo 

critério nacional, os quatro institutos citados.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Se for consensual, suprimimos isso.  Tudo que nos 

der mais segurança para trabalhar, é melhor.

Outras  diretrizes  editoriais.   Aqui  entram  questões 

complexas, do cotidiano: isonomia no tratamento dos candidatos a 

presidente – as eleições majoritárias.

Na verdade,  dos candidatos majoritários,  presidente  e 

governador.  Porém, na questão da eleição presidencial, que é a 

que vamos cobrir mais intensamente, não temos um canal em cada 

estado  para  ter  regras  tão  precisas  para  eleição  a  governador. 

Como proceder em relação a três candidatos competitivos com, por 

exemplo, mais de dez por cento nas pesquisas, que hoje tem os 

três candidatos conhecidos e mais competitivos, e dez candidatos 

que não alcançam um por cento nas pesquisas.  A prática indica 

que  há  impossibilidade,  até  das  grandes  emissoras  de  rádio  e 

televisão,  quem dirá nossa de cobrir  todos.   Então,  será preciso 

uma  regra.   O  que  temos  feito?   Temos  coberto  e  procurando 

observar absoluto equilíbrio entre os três candidatos, todos os dias 

estamos  dando  três  candidatos,  às  vezes  fazemos  esforços 

enormes porque não temos um deles, conforme aqui estão meus 

companheiros  de  gestão  jornalística,  fazemos  esforços  enormes 

para obter a imagem, a declaração de um deles para termos os três 
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com isonomia.   Os  outros  candidatos,  os  chamados  pela  mídia 

comercial de nanicos – não gosto da expressão – temos revezado, 

de acordo com a notícia – teve um que foi eleito pela convenção, o 

outro desistiu, enfim, notícias relevantes dos pequenos.

Mas  gostaria  que  o  conselho  tivesse  um 

posicionamento, para até nos dar segurança.  Nós apresentamos 

aqui: cobrir diariamente os três principais, com absoluta isonomia, e 

a cada dia registrar a movimentação de um dos secundários, em 

sistema de rodízio, salvo quando algum deles produzir notícia de 

alta  relevância.   Estamos  falando  aqui  de  telejornalismo  e 

rádiojornalismo.   No  final  de  semana,  oferecer  balanço  sobre  a 

movimentação dos demais.  Na sexta-feira faríamos uma matéria 

com todos os pequenos candidatos.  Outras hipóteses.

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

Presidência da República) – Tereza, deixa fazer uma pergunta: por 

que o critério é três candidatos competitivos?  É quem tem mais de 

dez por cento nas pesquisas.  Então, se um dos candidatos nas 

pesquisas começar a dar menos de dez por cento, ele deixa de ter 

esse tratamento e entra na vala comum?  Como é o critério?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Estou dizendo o seguinte, aqui é uma afirmação, há 

três  candidatos  competitivos.   Tradicionalmente,  em  coberturas 

eleitorais, o jornalismo político, e o ministro sabe disso, considera 
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competitivo  quem tem mais  de  dez  por  cento.   Então,  hoje  nós 

temos três com mais de dez por cento, quem são José Serra, Dilma 

Roussef e Marina.

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

Presidência  da  República)  –  Eu  sei.   Mas  minha  pergunta  é  a 

seguinte: digamos que a Dilma Roussef caia e tenha menos de dez 

por cento, ela continuará a ter cobertura?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Ministro, acho que temos que olhar é para baixo, quer 

dizer, como tratar candidatos que não tenham dez por cento.

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

Presidência da República) – Eu entendi.  Estou concordando.  Mas 

estou perguntando é esse.  Olha, não é uma hipótese muito remota 

que um dos três candidatos fique abaixo de dez por cento.  Então, o 

critério  não  é  dez  por  cento,  é  o  que  nós  consideramos 

competitivos.  Pode ser.  É isso.  Quero é entender.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não estou dizendo que isso é critério.  Estou dizendo 

o  que  é  ser  competitivo,  o  parêntese  está  à  frente  da  palavra 
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competitivo.  Mas não estou dizendo que é um critério considerar 

competitivo quem tem mais de dez por cento.

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

Presidência  da  República)  –  Então,  pode  colocar  candidatos 

competitivos,  não  os  três,  porque  pode  ter  outro  que  vire 

competitivo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Mas riscar esse parêntese então.

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

Presidência da República)  – Não é só o parêntese,  é o número 

também.  Repare só, de repente o candidato do PSOL cresce uma 

barbaridade  e  fica  competitivo.   Eu  não  vejo  muito,  mas  pode 

acontecer, e aí?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Eu acho importante termos as regras.  Eu não tenho.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
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Presidência  da  República)  –  Está  bem.   Esse  é  um  assunto  a 

discutir.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Nós devemos estabelecer o que é não subordinado à 

regra da cobertura isonômica.  Isonômico é o que tem que dar todo 

dia os espaços mais ou menos equivalentes.  Como são treze, não 

damos conta de fazer isso.  Nenhuma emissora faz, o que não está 

subordinado.   Talvez  esteja  colocando  de  outra  forma,  e  agora 

invertendo a colocação fica mais claro, como fazemos com os que 

não são competitivos, e o que é ser competitivo.

As fases da campanha.  Aqui é importante porque tem a 

ver com nosso plano de trabalho.  Estamos na pré-campanha, de 

três  de  abril  às  convenções  de  junho.   Nesse  período  estamos 

fazendo  uma  cobertura  sóbria,  restrita  a  movimentação  dos 

candidatos, vamos fazer a cobertura das convenções em junho, das 

convenções  mais  importantes,  as  presidenciais,  e  algumas 

estaduais,  na  medida  das  nossas  pernas.   Nessa  fase  estamos 

observando todos aqueles preceitos ali atrás apresentados, aqueles 

preceitos  conceituais,  e  buscando,  como  disse,  em  relação  às 

pesquisas  estamos  observando  as  quatro  nacionais,  os  quatro 

institutos,  e  em  relação  aos  candidatos  presidenciais,  estamos 

cobrindo todos os dias, dando espaço igual para os três que tem 

maiores  índices  nas  pesquisas,  e  fazendo  aleatoriamente  a 

cobertura  dos  demais.   Não temos um critério,  nesse  momento, 

para os demais.
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Em  seis  de  julho  começa  a  campanha  eleitoral 

propriamente  dita,  a  campanha  oficial.   A  partir  daí  teremos 

cobertura diária e sistemática, com acompanhamento permanente 

dos  candidatos.   Hoje  não  estamos  fazendo  acompanhamento 

permanente,  procuramos,  inclusive  pedimos  muito  às  emissoras 

parceiras, as imagens, onde esteve fulano hoje, mas não estamos 

mandando, não temos uma equipe indo atrás de cada candidato. 

Vamos ter depois.

Faremos viagens aos principais estados para cobertura 

das eleições a governador, com matérias de maior profundidade, 

seja em rádio, seja na televisão ou na agência, procurando fazer 

mais um mergulho não só no fru-fru da disputa regional, mas nas 

grandes questões que movimentam aquele estado, que afetam a 

vida dos cidadãos daquele estado.  Nessa fase vamos começar a 

usar o selo e o slogan, comum a todos os canais da EBC.  Ainda 

não criamos, não temos uma proposta.

Depois,  a  partir  de  dezessete  de  agosto,  quando 

começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, temos a reta 

final para o primeiro turno.  Nessa fase, vamos manter as diretrizes 

conceituais, com estrita observância daqueles conceitos lá, e criar 

ação de oportunidades para discutir  as eleições legislativas mais 

intensamente.

Ampliação  de  espaços  para  reflexão,  debates  e 

entrevistas.  Nessa fase é que teremos, digamos, que intensificar a 

nossa diferenciação.
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Que ações vamos fazer no primeiro turno?  Todos os 

canais,  TV  Brasil,  rádio  e  agência,  cobertura  factual  e  temática, 

observadas as diretrizes já apresentadas.  Tudo que já foi falado, de 

pesquisa,  de isonomia,  de prioridades de coberturas etc.   Nesse 

momento vamos ter uma alteração no Repórter Brasil e no Rádio 

Jornal,  em função do horário eleitoral  a  partir  do dia 6 de julho. 

Queremos fazer uma grande escalada das manchetes do telejornal 

antes do horário eleitoral,  apresentar  “fique agora com o horário 

eleitoral, a sua oportunidade de conhecer melhor o quadro eleitoral”, 

qualquer coisa assim.  Aí  vem o horário eleitoral e nós daremos 

sequência ao telejornal depois do horário eleitoral, porque vamos 

ser quebrados no meio.  Aí é uma escalada, apresentando muito o 

nosso jornal antes do início do horário eleitoral.

Então, nesse primeiro turno, é isso, a cobertura factual, 

temática,  com  aquelas  diretrizes,  nos  programas,  telejornais  e 

rádiojornais.

Nos  programas de  debates,  temos um plano  –  estou 

aqui  com  a  Jaqueline,  que  é  minha  companheira  gerente  de 

programas  –,  estamos  falando  dos  programas  que  não  são 

telejornais, como o três a um.  No Três a Um queremos realizar, 

ainda  em julho,  antes  do  horário  eleitoral,  quando  começa  uma 

grande saturação, o eleitor fica muito saturado, queremos fazer uma 

série de entrevistas em seguida, segunda, terça e quarta ou terça, 

quarta  e  quinta,  três  dias  seguidos  de  entrevistas  com  os 

candidatos  chamados  de  mais  competitivos.   Três  dias  se  eles 

continuarem sendo três.
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O Três a Um é toda quarta-feira, mas quando for essa 

série vamos exibir segunda, terça ou quarta; terça, quarta e quinta, 

dependendo da agenda, do sorteio que realizaremos.  Queríamos 

até, se aprovada essa proposta, Jaqueline me propôs isso ontem, 

que  o  conselho  nos  indicasse  alguém  que  conosco  vá  fazer  a 

proposta  aos  comitês  eleitorais  dos  candidatos,  enfim,  uma 

chancela, porque achamos uma boa oportunidade, este programa 

apresentar uma entrevista de corpo inteiro com o candidato, serão o 

nosso âncora e dois jornalistas, podendo ser da casa ou de fora.

Nos Caminhos da Reportagem, que é aquele programa 

de quinta-feira,  que faz uma reportagem de uma hora sobre um 

grande  problema  nacional,  queremos  fazer  um  conjunto  de 

programas para exibição durante o primeiro turno, sobre os grandes 

temas de interesse regional e nacional.  São aquelas matérias que 

já  vimos  fazendo  sobre  grandes  reportagens,  sobre  a  Vida  Na 

Amazônia,  Pré-Sal,  política  nacional  para  Banda  Larga.   Agora 

vamos  pegar  aqueles  temas  que  estão  cruzando  com o  debate 

eleitoral  e  fazer  um  mergulho  de  profundidade  nisso.   Então, 

habitação será um grande tema da campanha? Vai.  Continuidade 

do  crescimento?  Então,  fazer  grandes  reportagens  mergulhando 

nisso, cruzando com a campanha eleitoral.  Não será palanque para 

candidato,  uma grande  reportagem que  ajuda  o  eleitor  a  refletir 

sobre aquele tema.

Brasilianas.org,  o  programa  do  Luis  Nassif,  também 

seguirá muito essa linha, tem uma agenda que já está em curso, de 

temas de programas, e faltando alguns a serem definidos.
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Prestação de serviços ao longo da pré-campanha e da 

campanha.  Temos, no Repórter Brasil, manha e noite, um quadro 

chamado  RB  Explica,  Repórter  Brasil  Explica,  onde  sempre 

pegamos uma matéria do jornal do dia, falou sobre reciclagem de 

lixo eletroeletrônico, sempre explicamos o que é isso.  Vamos usar 

esse  quadro  para  explicar  muito,  falou  em candidato  ficha  suja, 

vamos explicar o que é isso, falou em voto proporcional, falou em 

financiamento de campanha, caixa dois, vamos falar  porque dois 

turnos, a importância de ser em dois turnos.  Em suma, explicar o 

sistema político-eleitoral, sempre no RB Explica.  E a pergunta do 

dia, do telespectador, sempre daremos para ele se manifestar sobre 

as questões de interesse.

Interprogramas.  Queremos fazer interprogramas não só 

para os telejornais, pequenas peças de trinta segundos, um minuto, 

para toda a interprogramação, onde tratemos dessas questões da 

educação política e eleitoral dos cidadãos.  Mais da educação para 

o sistema político, para o exercício da cidadania e da democracia. 

Fazer esses programas curtos, inteligentes e que contribuam para a 

formação do cidadão, e também muitos interprogramas de serviços, 

como o calendário.  Por exemplo, dia 5 de maio é o prazo para se 

inscrever, trabalhamos muito sobre isso.

No dia da eleição propriamente dita, queremos nós nos 

propomos a fazer uma cobertura intensa em todos os canais, rádio, 

televisão  e  na  agência,  acompanhamento  dos  candidatos  e 

eleitores, principais locais de votação, principais candidatos, flashes 

ao vivo no rádio e na TV, pelo menos de hora em hora e a partir das 

dezessete  horas,  com  programação  especial  e  ao  vivo,  na  TV 
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Brasil,  no  rádio  também  terá  alguns  programas,  mas  estamos 

sugerindo que o rádio replique a programação da TV Brasil,  por 

questão  operacional,  onde  estaremos,  como  da  outra  vez, 

acompanhando a apuração do TSE com o sistema que o nosso 

Diretor de Tecnologia vai montar para nós, melhor do que aquele 

que  usamos  em  2008,  quando  fomos  muito  competitivos  em 

rapidez.   Fomos  mais  rápidos  que  as  redes  comerciais,  na 

apresentação de números, de resultados; vamos ter esse sistema e 

pessoas  no  estúdio  comentando os  resultados,  apresentando os 

resultados  a  partir  das  dezessete  horas,  quando  se  encerra  a 

votação.  O sistema está sendo montado e é replicado na Agência 

Brasil, uma coisa que mostramos na TV e no rádio, a lâmina com 

esses resultados vão ficando registrados na Agência Brasil,  para 

quem  não  está  ouvindo  ou  vendo,  ele  pode  estar  na  internet, 

plugado.

No segundo turno, o horário eleitoral no rádio e na TV 

vai  do  dia  5  ao  dia  29  de  outubro.   Manutenção  das  mesmas 

diretrizes,  esforço  intensivo  para  oferecer  informações  sobre  o 

resultado  das  eleições  legislativas  já  ocorridas.   Aí  tem  aquela 

maçaroca de resultados que temos que analisar.

Avaliar a hipótese de debate, de preferência em parceria 

com outras  instituições.   Sempre  aparecerá,  como  apareceu  da 

outra vez, propostas de ser parceiro no debate com alguma outra 

instituição.  Acho que sozinhos temos dificuldades, mas se aparecer 

uma parceria, fica aberta essa hipótese.  Chegamos a cogitar com a 

TV Cultura, fazermos um debate no primeiro turno.  Naturalmente 

que essas condições se esvaíram.

92



Dia da eleição.  Repetição do esquema de apuração em 

tempo real com o TSE.

Estamos  dizendo,  por  fim,  que  embora  as  emissoras 

associadas  à  rede  pública  de  televisão  tenham  outro  marco 

regulatório,  que não o nosso, as diretrizes desse conselho serão 

apresentadas  com  pedido  para  que  sejam  observadas,  todo 

material  das  emissoras  da  rede,  estaduais  e  universitárias,  que 

estiverem em desacordo com as diretrizes, não será veiculado.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Obrigado,  Tereza.   Havíamos  previsto  que 

essa reunião finalizaria às treze horas.  Os conselheiros já estão 

com fome.

Então,  vamos  inscrever  todos  que  quiserem  se 

manifestar  e  depois  dar  os  encaminhamentos  na  forma  de 

resoluções,  na  forma,  talvez  de  uma avaliação  pela  Câmara  de 

Jornalismo, para a finalização do nosso parecer.

Temos  o  Ministro,  Paulo,  Heloisa.   Vamos  lá.   As 

inscrições estão abertas.
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Eu  queria  fazer  duas 

observações,  bem  curtas,  coerente  com  minha  ansiedade  do 

anúncio.   Primeiro,  foi  muito  bom o  conjunto  que foi  anunciado, 

começa a tomar forma a ideia de uma comunicação que de fato não 

esteja a serviço imediato de uma das posições, mas pelo contrário 

dá ao espectador  uma possibilidade de ele lidar  com o conjunto 

vasto de questões que informa, que ajuda a entender as questões. 

Então, perfeito, parabenizo terem chegado ao formato, a não ser 

uma ou outra observação secundária que não faria.

Agora, tem o outro lado da moeda, que essa é preciso 

construir também.  A primeira vez que estive em Portugal,  foram 

nove meses depois da queda do Salazarismo.  Hoje em dia eles já 

modificaram  um  pouco,  mas  ao  procurar  um  endereço,  sai 

perguntando e  o  camarada dizia  assim:  está  vendo aquela  rua? 

Estou.  Não é aquela.  Está vendo aquela outra?  Não é aquela. 

Eles  me  davam  doze  do  que  não  era  e  o  que  sobrava  era 

evidentemente a rua que estava procurando.  Aqui, então, o que 

não  pode.   Agora,  a  constituição  da  abordagem  precisa  ser 

construída.  Vamos dizer assim é o lastro sobre o qual a TV Brasil 

deve  se  mover  e  volto  a  elogiar  esse  lastro.   Mas  é  preciso 

construir, estamos numa fase de construção desse conceito de TV 

pública.  Outro dia trouxe aqui a impressão que tive ao participar de 

um programa de entrevista da TV Brasil, que o cara seguia o roteiro 

exatamente construído pela TV privada, que era, no caso da Lei 

Rouanet, absolutamente escandalosa, nada de jornalismo e muito 

de  construção  ideológica  a  respeito  do  que  estava  sendo  feito. 

Dados  como  só  três  por  cento  dos  proponentes  ficam  mais  da 
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metade do dinheiro, 80% do dinheiro fica entre Rio e São Paulo, 

nada  disso  era  relevante.   São  mais  de  vinte  informações 

estratégias que poderiam constituir um debate de amadurecimento, 

e até de abordagem das fragilidades ou do precisa ainda ser dito. 

Mas a discussão era a mesma da Globo, do Jornal da Folha de São 

Paulo, do Estadão.  Era assim: mas e o estatismo, e o dirigismo, 

uma conversa que absolutamente construídas, ideológica, duzentas 

vezes, e que é, na verdade, um posicionamento a respeito disso. 

Então,  o  medo  de  ser  chapa  branca  não  pode  constituir  uma 

abordagem que seja menos objetiva ainda, porque é subalterna à 

construção que é feita na área privada.  Acho que a TV pública só 

ganhará  maturidade  se  tiver  um  corpo  interpretativo,  de 

profundidade, de densidade na abordagem de cada fenômeno, no 

caso  a  eleição,  que  dê  possibilidade  de  fato  de  levantar  novos 

temas,  de  construir  novas  abordagens.   Essa  construção  é  tão 

importante quanto construir esse lastro do que não deve ser feito. 

Essa  precisa  ser  constituída.   Aí  os  palpiteiros  acadêmicos, 

universitários,  ou  seja,  o  pensamento  sobre  o  processo  é 

estratégico  para  dar  lastro  em  profundidade  à  abordagem  das 

múltiplas  problemáticas  que  envolvem  um  processo  eleitoral  da 

ordem desse que vamos enfrentar, que vai definir a presidência da 

república.

Então, essa parte da construção precisa ser feita, senão 

ficamos muito  bem aonde não devemos ir,  mas em cima desse 

lastro não garante uma abordagem que de fato seja  singular  no 

sentido de que não contem os vícios do tratamento; os vícios, as 

ênfases, as prioridades que são dadas pela TV privada.  É isso.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Eles têm batido muito, através da Ouvidoria, é sobre 

isso, não replicar a pauta da mídia privada, mídia em geral.   No 

caso  do  Três  a  Um,  como  falou,  já  contou  esse  caso,  outras 

pessoas já contaram, é que entendíamos que convidar jornalistas 

de  fora  era  uma  forma  de  mostrar  a  nossa  pluralidade,  nossa 

abertura.  Mas aí trazemos as condutas também para cá, eles ficam 

fazendo essa coisa da mesma forma de abordar um tema.  Acho 

que temos que pesar melhor essa coisa, os quadros próprios e os 

de fora.  Acho importante deixar os de fora participarem, convidar, 

mas não podem dirigir os nossos programas, e às vezes tem dois 

de fora contra um nosso, então perde a condução do programa.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Eu tenho duas ponderações e uma reflexão.  A preocupação é que 

um dos cargos mais importantes,  mais absorventes do ponto de 

vista de tempo, especialmente em ano eleitoral, são a presidência 

da entidade e a diretoria de jornalismo.  É impensável para mim, 

nesse momento, que os dois cargos sejam ocupados pela mesma 

pessoa,  por  mais  qualificação  que  tenha,  e  V.  Exa.  tem.   É 

impossível desdobrar.  Alguém vai sofrer, ou sofrerá o jornalismo ou 

sofrerá a empresa.  A preocupação é que V. Exa. escolha alguém 

que possa  ocupar  a  diretoria  de jornalismo,  para  ficar  livre  para 

exercer o cargo de presidente, que é sem dúvida o mais importante.

As duas ponderações, e aí falo com pureza de coração, 

tenho nesse momento uma visão crítica sobre o Instituto Sensus.  O 
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que houve há pouco tempo foi quase um escândalo, há processo 

judicial em curso, ao que se sabe, a pesquisa saiu junta com outra 

do Ibope.  Com franqueza, não acho que nesse momento o Sensus 

esteja  no  nível  dos  outros  institutos.   Como  estamos  aqui 

exprimindo livremente a opinião,  gostaria que ficasse consignado 

que  não  acredito  que  o  Sensus,  nessa  hora,  tenha  o  nível  de 

credibilidade dos demais institutos.

A segunda ponderação é em relação a debates, porque 

ou  fazemos  em  todo  lugar  ou  não  fazemos  em  lugar  nenhum. 

Realmente não percebo que o fato de estar um pouco mais bem 

aparelhado, no Rio, Maranhão e Distrito Federal, seja razão para 

fazer  debate  entre  os  candidatos.   Com  um  pouco  de  esforço 

podemos fazer em todos os estados, na Bahia, em Pernambuco, é 

só juntar uma mesa.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Onde está a proposta de debate?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Está  na  página  sete,  realização  de  debate  entre  candidatos  ao 

Governo  do  Rio  de  Janeiro,  Maranhão  e  Distrito  Federal,  no 

primeiro ou no eventual segundo turno, para esses as condições 

operacionais são mais favoráveis.  A condição operacional é ter três 

cadeiras e uma câmara.  É só, custo zero: um jornalista que já está 

pago,  a  câmara  que  tem lá,  três  cadeiras,  luz  e  colocar  no  ar. 

Então, acho que devia ser uma coisa genérica.  Acho que devíamos 
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ficar fora disso, ou fazemos em todo lugar ou não fazemos.  Acho 

difícil, quando você diz, por exemplo, Bahia.  Por que teve na Bahia 

e não teve em Pernambuco, o que está por traz disso?  Eu acho 

que tem que ser como “a mulher de césar”.

E a última reflexão que faço é com a velha convicção 

minha, a convicção inamovível, não vamos ser TV Globo nunca, até 

porque não é nosso papel ser TV Globo, não queremos a audiência 

da TV Globo, porque não deve ser nossa ambição ter a audiência 

da TV Globo.  Temos que ser uma televisão diferente.  Eu passei 

muito  tempo em Harvard vendo televisão,  e  já  sabia  qual  era  a 

televisão  comunitária  sem  nem  saber  o  logotipo,  pelo  tipo  de 

programa, porque era diferente, era um programa que não passava 

nas outras.  É uma reflexão que faço, porque não é ser igual, quero 

ser é melhor.  Quando quer ser melhor, antes de ser melhor quer 

ser igual.  Depois de ser igual, quer ser ainda melhor.  Eu acho que 

nossa  ambição  era  ser  diferente.   Diferente.   É  falar  com mais 

calma, é ver uma sinfonia ainda que seja pequena, é ver o Olodum 

tocando, ao invés de ter os quinze segundos da TV Globo, ter dois 

ou três.  É uma coisa com mais calma.  Se isso o que estou dizendo 

tem algum sentido, a nossa reflexão talvez seja como é que sou 

diferente  na  eleição.   Eu  quero  dizer  a  vocês  que  estou 

absolutamente  convicto,  vai  haver  uma overdose  de  informação. 

Vamos chegar ao noticiário da TV Brasil depois de ouvir todos os 

outros  canais,  todo  mundo.   Vai  ser  um  bis  in  idem.   Eu,  por 

exemplo,  sempre  corro  o  risco,  apesar  de  todos  os  pudores  e 

cuidados,  uma notícia  não sair  com o cuidado que vai  ter,  sem 

dúvida,  mas  de  amanhã  sermos  acusados  de  estar  ajudando  o 

Governo.   E  tenho  convicção  intima,  não  é  intenção,  mas  é 
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impossível dizer que isso não vai acontecer.  Uma das coisas mais 

divertidas que li aqui, e adequada, é o fim em que recomenda, não 

está nem em vermelho, nem amarelo e azul na gravata.  É uma 

coisa divertida, mas está certo.  Na hora que aparecer um locutor 

com gravata vermelha, é o PT;  se for  amarelo e azul  já está se 

preparando para Serra ganhar.  E o verde, que são os ecologistas. 

Vai sobrar o marrom ou cor-de-rosa.  Agora, o que quero dizer é 

que na minha visão, por isso que é uma reflexão, avoco para mim o 

direito  preconizado  pela  avó  do  Ministro,  ser  diferente.   Por 

exemplo, eu gostaria de ver televisão sem participar das eleições. 

Agora, participando do momento eleitoral, como é que se faz isso? 

Eu preciso dar notícia de que Serra fez isso, Dilma rebateu.  Eu 

queria  ver,  por  exemplo,  o  que  faz  um senador,  o  que  faz  um 

deputado,  o  que  faz  um  deputado  estadual,  o  que  faz  um 

Governador,  o  que é  emenda de bancada,  o  que é  propaganda 

eleitoral gratuita, como é que se vota o orçamento, um volume de 

informação.   E  nenhuma  revidar,  porque  não  é  papel,  a  Globo 

jamais dará porque não é papel da Globo ensinar o eleitor o que é 

horário eleitoral gratuito, como é que a Globo fatura nas eleições. 

Nem  vai  perder  tempo  dizendo  como  a  Câmara  e  o  Senado 

funcionam,  por  isso  não  dá  audiência.   Aí  é  ser  diferente,  se 

informar  sobre  o  que  está  em  jogo.   Não  vai  dar  quem  fez  o 

discurso aonde, é uma cobertura que isenta, cada deputado tem as 

emendas para  colocar  na  sua  ONG,  como é que  funciona  isso, 

como é votado, regime de urgência.  Quando ligava você já sabia 

que era diferente, pois ali  não havia um anúncio, não havia uma 

notícia sobre a eleição; tratava-se de uma cobertura diferente, tem 

tudo a ver com a eleição, mas não tem a ver com as candidaturas. 
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Ao mesmo tempo,  pouparia a televisão do risco de,  amanhã, se 

dizer que foi chapa branca.

É algo muito engraçado, porque, ao assistir à televisão e 

ver  uma  campanha  de  vacinação,  sabia  o  estava  vendo,  pois 

televisão  alguma  perderia  tempo  explicando  os  locais  de  uma 

campanha de vacinação, jamais.  É de interesse coletivo, mas não 

cabe às televisões tradicionais.

Claro  que  nunca  seremos  os  maiores  em  audiência, 

mas haverá  sempre  uma massa  de  audiência  das  pessoas  que 

querem a informação que não está nas outras redes.

Quero dizer aos senhores, é uma reflexão, que tenho 

muito medo de sermos melhores do que a Globo, pois temos de ser 

diferentes das outras emissoras,  e ser  diferente significaria  dizer 

fazer uma modelagem de campo.  Talvez seja muito tarde, esteja 

próximo demais das eleições, mas queria que ficasse essa reflexão.

Realmente, gostaria de perguntar: quem é que ensina 

ao eleitor o que é consciência eleitoral?  Por que o candidato que 

tem mais votos não é o eleito, enquanto o outro é por conta dos 

votos de bancada?  Como é que funciona?  É algo que ninguém 

explica.  Se pudéssemos usar o nosso tempo, nas eleições, dando 

lição  de  cidadania,  pessoalmente,  sou  da  opinião  de  que 

estaríamos  prestando  um  serviço  melhor  do  que  cobrindo  as 

eleições com isenção, porque todas as outras redes farão isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos dar seguimento e, ao final, a Tereza 

dará as respostas.

CONSELHEIRA  HELOISA  STARLING –  Gostaria  de 

fazer quatro colocações: elogiar o trabalho, pois o considero muito 

importante.

Acho que o Ministro tenha razão, pois há uma equação 

difícil entre a questão do público e o tema da eleição.  O que valeria 

à  pena,  num  País  como  o  nosso,  onde  estamos  vivendo  um 

processo  de  esvaziamento,  deixar  a  público  ou,  talvez,  nunca 

tenhamos  construído  essa  vida  pública  de  forma mais  densa,  é 

termos um pouco mais de reflexão sobre isso para ver como se 

mobilizar dentro da televisão, e a nossa TV também poder ajudar 

nesse procedimento.

Estou  sendo  muito  superficial,  mas  acho  que  possa 

funcionar.

Gostaria  de  ouvir  um  pouco  mais,  não  agora, 

evidentemente, com a seleção, como será a cobertura regional, pois 

existem lugares muito estratégicos, como Minas Gerais.  Não sei se 

o Rio Grande do Sul seja estratégico, mas a briga está acontecendo 

lá.  Enfim, como faremos a campanha regional de tal maneira que 

possa complementar?  Se pegarmos a imprensa, como a Folha de 

S. Paulo, nada sairá; se pegarmos a televisão, nada sairá ou sairá 

muito pouco; talvez valesse à pena, quanto ao público, até mesmo 
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para  que  possamos  entender  um  pouco  politicamente  como 

ocorrerá isso nos estados.

Presidente,  enfim,  queria  fazer  um  convite,  porque 

penso que essa discussão seja muito importante, se for viável, para 

o  Conselho  se  reunir  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais 

(UFMG).  Se concordar, talvez, organizar um evento, pois no dia 17 

inicia uma campanha, para falar um pouco sobre a importância do 

que está sendo discutido,  sobre o que é uma TV pública,  sobre 

como vamos trabalhar.  Gostaria de recebê-los na minha casa se 

fosse  possível,  seria  um  prazer.   Creio  que  os  estudantes  da 

UFMG, se pudessem ouvir algo sobre o assunto, se beneficiariam 

enormemente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Obrigada.  Uma das intenções do Conselho 

seria a de fazer as reuniões itinerantes, como a que fizemos em 

Salvador.

A próxima será no Rio de Janeiro.

Passo a palavra ao Ministro Franklin Martins.

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

Presidência da República) – Falarei rapidamente, até porque estou 

102



atrasado para uma reunião, pois havia marcado uma reunião para a 

hora do almoço.

Creio que o Ministro Juca tenha colocado uma questão 

importante, pois há a necessidade de pensarmos o que queremos 

do ponto de vista propositivo, e não daquilo que até esteja embutido 

no que não queremos, devíamos pensar melhor sobre o assunto, 

porque  a  cobertura  que  a  TV  pública  deve  fazer  da  eleição  é 

basicamente a que trata o telespectador como um cidadão e não 

ele  apenas,  digamos,  como  um  eleitor,  um  mercado  de  voto. 

Parece  que  seja  algo  sofisticado,  mas  é  exatamente  essa  a 

questão.

Penso  que  uma coisa  que  a  TV comercial  não  faça, 

porque ficará no hard news, mas tem que fazer, assim como nós, é 

algo em que vá além, é a responsabilização do telespectador como, 

primeiro,  um sujeito  que conquistou a democracia,  segundo,  que 

tem responsabilidade com ela, ou seja, que isso não caiu do céu, 

não é assim.  Ao se ter,  principalmente, muita interprogramação, 

apresentando programas de 40 ou 30 minutos, mas de 1 minuto, o 

que mostra  que no Império  não se votava para presidente,  pois 

vinha de Deus.  Na história do mundo, via-se algo diferente.

Pensamos que devamos ter não só interprogramação, 

mas uma linha desse tipo para o adulto, para o que tem 18 anos e 

para o que já é eleitor, o que tem 16 anos.  Temos que ter também 

para  a  criança,  para  o  jovem  e  para  o  adolescente,  que  serão 

eleitores depois, mas já são cidadãos de certa forma, estão ainda 

em construção.
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Presidente, penso que devamos ter a preocupação de 

uma celebração  da  democracia  e  uma responsabilização  com a 

democracia,  e  que  seja  a  questão  mais  importante.   Por  causa 

disso, penso que seja a linha de discussão, de debate dos grandes 

problemas etc.

A discussão sobre como é que se cobre eleição, é uma 

das mais eternas, mais chatas e mais não resolvidas da Imprensa, 

e não da TV pública, porque os jornais acham que têm um papel 

transcendental, mas, de modo geral, não conseguem ter um papel 

relevante,  especialmente  depois  que  inventaram  o  programa 

eleitoral  gratuito,  pois  a  mediação  dos  jornais  acabou  durante  o 

período da reta final ou, pelo menos, diminuiu muito.

Na mediação não, pois os candidatos falam diretamente 

para o eleitor, para o povo.  Dizem que vão discutir grandes temas, 

mas não aguentam discuti-los,  porque vai  contra  a  lógica  deles. 

Ficam as situações burocráticas no final.  Se alguém disser “lixo”, 

numa eleição de prefeito, pergunta-se o que se vai fazer com ele, 

pergunta-se para os candidatos, que respondem, mas ninguém lê, 

passam direto pela informação, pois está deslocada no jornal.  Ou 

criamos um ambiente onde se construa algo produtivo.

Segundo,  penso  que  a  questão  dos  candidatos 

competitivos esteja  mal  resolvida.   O que significa um candidato 

competitivo?   Entendo  pela  negação:  candidatos  que  não  são 

expressivos,  que  não  estão  disputando  as  eleições,  em  muitos 

casos, só estão com um objetivo menor, e devem estar numa vala 
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comum, mas pode-se ter candidatos, às vezes 2%, dizendo algo. 

Por exemplo, o Cristovam, na última eleição, independente de quem 

nele votou, significava algo; a Heloísa Helena significava algo, mas 

significava o mesmo que o Alckmin ou o Lula?  É evidente que não.

Penso que, talvez, pudéssemos fazer uma gradação: os 

candidatos que estiverem acima de determinado valor, digamos 8%, 

são tratados igualmente; os que estiverem ente 2% a 8% ou algo 

parecido,  recebem tratamento  um pouco fora  da  vala  comum;  o 

restante, será vala comum, como Levy Fidelix e Antônio Pedreira, 

pois não temos que perder tempo com eles, uma vez por semana 

dá um refrigério para eles e segue em frente.  Acho que seja um 

critério que poderia ser adotado.

Por último, discordo do colega quanto ao Sensus, quer 

dizer, a última pesquisa que mais saiu do trilho foi a da Datafolha, 

que é um instituto que respeito.  No que ser refere a pesquisas é 

muito  difícil  dizermos  qual  a  que  vale  e  qual  a  que  não  vale. 

Lembro-me que o  instituto  Sensus  foi  o  primeiro,  em 2006,  que 

trouxe  a  fenomenal  recuperação  da  avaliação  do  Governo.   O 

PSDB  quis,  inclusive,  entrar  com uma ação  no  TSE contra  ele, 

porque  tudo  era  mentira,  mas  20  dias  depois  todos  os  outros 

institutos trouxeram – aprendi que não devo brigar com instituto de 

pesquisa.

Se  escolhermos  essas  quatro,  que  sejam,  pois  todos 

trabalham, está claro, colocamos juntas as quatro.
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Concordo com o José Paulo, pois acho que ou fazemos 

debates  na  maioria  dos  lugares,  dos  estados,  ou  não  fazemos, 

porque, senão, se questiona o critério: por que fez em lugar e não 

fez no outro?  Fazer é simples, do ponto de vista técnico, mas não é 

simples do ponto de vista político.  Muitas emissoras que estão na 

rede são públicas/estatais, o que é algo complicado, mas acho que 

deveríamos assumir o desafio de tentar fazer.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA 
PEREIRA –  Gostaria  de,  rapidamente,  dar  algumas  sugestões, 

mas, em primeiro lugar, elogiar a proposta do jornalismo, que está 

bem ampla e bastante completa.

Como telespectador, gostaria que outras emissoras de 

TV apresentassem algo parecido a algum plano de trabalho para as 

eleições, as TVs que assisto.

Como sugestões, reforçando as idéias já apresentadas, 

assisto poucos programas,  nas emissoras,  por  exemplo,  sobre a 

história da eleição no Brasil.  O povo brasileiro tem a memória um 

pouco curta.   Seriam programas históricos de fato.   Estamos na 

sexta  eleição,  seria  interessante  falar  um  pouco  da  história  da 

eleição no Brasil, da história dos partidos, da história do voto.  É 

muito importante ter material histórico.

Em  relação  aos  “nanicos”,  dentro  da  linha  do  que  o 

Ministro Franklin mencionou, seria dedicar uma grande reportagem 

a um “nanico” desses, com perdão da expressão, que tivesse algo a 
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dizer.  Pode-se não ter uma cobertura permanente dele, mas se faz 

uma  reportagem  para  dizer  quem  é  esse  candidato,  o  que 

representa e, talvez, dessa forma, dar uma cobertura a eles.

Quanto  à  eleição  legislativa,  item  3.4,  as  TVs 

legislativas,  TV  Câmara  principalmente  e  TV  Senado  têm  muito 

material  pronto  sobre  esse  tema.   A  TV  Câmara,  que  é  a  que 

conheço melhor, com a Márcia Reis, roteirista premiada, fez muitos 

interprogramas explicando o que é um deputado federal, estadual, 

um senador, um vereador, que não é o caso nesta eleição, mas é 

um material educativo que pode ser aproveitado pela TV Brasil, pois 

já está pronto e não custará nenhum centavo à TV Brasil.

Por último, em relação, às pesquisas, não sei como foi a 

experiência da eleição americana, mas é interessante, porque não 

fornecem simplesmente o resultado do instituto, mas sempre uma 

média ponderada sobre as últimas pesquisas dos últimos institutos 

maiores.   A eleição do Presidente  Obama foi  feita  dessa forma. 

Como havia  uma discrepância  muito  grande entres os institutos, 

resolveram não dar apenas o resultado de um, mas dar sempre a 

média ponderada dos institutos e colocá-la sob a perspectiva de, 

pelo  menos,  um  ou  dois  meses.   Pode  ser  uma  experiência 

interessante para a TV Brasil seguir.

Era o que tinha a colocar.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Serei breve.
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O que tinha a dizer  a maioria  disse,  como o Ministro 

Juca, o Conselheiro José Paulo, o Ministro Franklin e os demais 

colegas, que explanaram muito bem, mas quero dar, efetivamente, 

os parabéns pela realizado desse trabalho que, como se nota, foi 

feito com muito critério e muita seriedade.

Gostaria  de  sugerir  que  não  ficasse  apenas  interna 

corporis, mas que fosse bastante ampliado, na medida do possível, 

para os estados.

Quanto  à  questão  dos  estados,  apenas  repito,  nas 

pesquisas,  acho  que  deva  ser  um padrão  só  para  todo  o  País, 

porque proliferam institutos picaretas nos estados, como em Santa 

Catarina,  que tem o Novo Sul,  o Brasil  Marketing,  o Virtual,  que 

vendem as pesquisas até um dia antes da eleição.  Então, que se 

faça que todos os estados utilizem os mesmos institutos.

Como membro da câmara de jornalismo, me senti muito 

satisfeito de ver um trabalho tão completo, tão bem feito e acho que 

nenhuma outra emissora do País tenha feito algo parecido.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Passo a palavra para o João, que é o último 

inscrito.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
– Quero dar parabéns à direção da EBC, porque esta apresentação 

contempla  muito  das  nossas  dúvidas,  inquietudes  e  mostra  um 

caminho interessantemente novo.

É óbvio que o papel do formato diferente que pode ser 

feito, o Conselheiro José Paulo está muito correto, pois as eleições 

no Brasil possuem o histórico de serem exatamente realizadas para 

a manutenção de um poder; foi assim na Colônia, nas eleições que 

indicavam  representantes  do  Brasil  para  Portugal;  foi  assim  no 

Império; e sempre foram caracterizadas pelos impedimentos, como 

o da mulher votar, do analfabeto votar, daquele que tinha menos de 

1  mil  e  800  contos  de  réis,  ou  seja,  estamos  começando  a 

aperfeiçoar o que chamamos de regime democrático.

Se o sistema da EBC conseguir fazer algo diferente do 

que  seja,  na  realidade,  uma  aula  de  comunicação  daquilo  que 

chamávamos de educação moral e cívica no passado, superando 

as distorções,  talvez,  compreendamos melhor  como é o  sistema 

político  brasileiro,  que  é  extremamente  complexo,  sofisticado, 

binário,  ora presidencialista,  mas ora tem a força do parlamento. 

Todos os presidentes brasileiros, até agora, os 39, jamais tiveram 

maioria para governar, e é assim também nos estados.

No caso das agências de pesquisas, dos institutos de 

pesquisas, o caso mais relevante, como também podem cometer 

erro, o foi da eleição de 2006, do Governador Jacques Wagner, na 
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Bahia, mas não é uma medida que se possa colocar nas outras 26 

unidades da Federação.

Gostaria  de  sugerir  que,  caso  esse  formato  prossiga, 

100% dos debates nos estados sejam ofertados às TVs públicas 

dos estados, que são 27, portanto, 27 debates.  Aqueles estados 

que não quiserem o debate público na TV pública digam que não 

querem,  mas  que  acham  salutar  para  governador  e  senadores. 

Essa  aula,  que  pode  ser  dada  agora,  de  Direito  Constitucional 

público, de julho ou junho em diante, pode ser fundamental para 

democratizar aquilo que o eleitor tem conhecimento do Brasil.

A grande maioria da população brasileira não identifica 

muito  em  que  está  votando,  mas  em  quem  está  votando,  não 

identifica muito o que se vai fazer no cargo mais desconhecido dos 

brasileiros, o de senador, os brasileiros sabem quem é o vereador, 

quem é  o  deputado,  quem é  o  presidente,  mas  existem figuras 

dentro  do  sistema político  brasileiro  que  precisam estar  visíveis, 

como a figura do suplemente, pois temos, atualmente, um grande 

número de suplentes no Senado brasileiro,  temos 81 senadores, 

mas não teremos nem 500 candidatos a senadores.

Pergunta-se:  há senadores indígenas?  Há senadores 

com necessidades especiais?  Há senadores negros ou senadoras 

negras?   Há  senadores  defendendo  a  cultura?   Há  senadores 

defendendo  políticas  regionais  por  quê?   Simplesmente  porque 

desconhecemos  quem é  este  terceiro  cargo  mais  importante  do 

País: presidente, governadores e senadores.
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Como  se  trata  de  uma  câmara  revisora,  o  Senado 

Federal, talvez essas explicações bastante básicas do Direito, de 

como é o Brasil, os Poderes da União, como se elege para o Poder 

Legislativo, para um cargo na eleição em voga, a eleição para o 

Executivo,  é óbvio que tenham muito a ver com o que acontece 

depois.  Talvez o papel da EBC seja o de fazer, a partir de agora, a 

descoberta  de  que  a  eleição  tem  um  significado,  que  é  o 

acompanhamento durante 4 ou 8 anos.

A EBC poderia iniciar uma etapa em que, além de dar 

essas informações para 2010 possa acompanhar o que os eleitos 

estarão fazendo até 2014, manter acesa, manter vivia a informação 

para a população do que foi prometido, do que foi compromissado e 

do que está sendo feito, o que facilitaria que o eleitor passasse a ter 

um novo papel e não apenas um papel passivo, mas também um 

papel ativo.

A  informação  vai  alavancar  isso.   Acredito  que  esse 

trabalho, que foi bem elaborado, possa ser acrescido das sugestões 

dos  conselheiros  e  pode  ser  dado  num prazo  de  10  dias.   Ele 

poderá,  na  realidade,  começar  a  iniciar  uma  ação  cívica  e 

democrática que vai aperfeiçoar esse acesso à informação com um 

mecanismo da democratização, que é o que mete mais medo hoje 

aos antidemocratas no País, e precisamos lembrar que há muitas 

pessoas no País que são antidemocratas e continuam insistindo em 

uma informação privilegiada, para poucos, e, ao mesmo tempo, na 

eleição  de  poucos  e  no  resultado  de  poucos  em detrimento  de 

muitos.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada João.

Tenho  alguns  comentários  gerais  a  fazer,  mas  serei 

rápida.

Achei  importante  que  a  Diretoria  Executiva  tenha  se 

preocupado  com  a  questão  dos  conceitos  e  diretrizes,  logo  no 

início,  mas  a  forma  como  foi  colocada,  às  vezes,  confunde  um 

pouco  o  que  são  as  diretrizes  e  os  conceitos  com  a  questão 

operacional.   Então,  quando  formos  trabalhar  mais  a  forma, 

devemos discutir  bem o conteúdo,  pois  na  hora  a  apresentação 

seria  importante  diferenciar  as  diretrizes  e  os  conceitos  de 

operação, o que, em alguns lugares, está misturado.

O uso dos verbos dever e poder denota sempre uma 

possibilidade,  não  há  algo  como  determinação,  da  Diretoria 

Executiva,  mais forte;  são muito utilizados os verbos deverá ser, 

poderá ser, e acho que, também, na forma, acabam influenciando.

As várias perguntas que a Diretoria Executiva coloca os 

conselheiros  responderam,  mas  temos  que  evitar  falar  dos 

problemas.  É colocado ali tipicamente o problema da Acerp, que, 

inclusive, já conversamos bastante com a Tereza.  No momento da 

formulação final do documento, terá que ser retirado.

Sobre as mídias sociais não é muito claro de que forma 

se vai  trabalhar,  será dada atenção especial  ao papel  relevante, 
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mas não diz de que forma, efetivamente, se trabalhará as mídias 

sociais.

Em geral,  concordo com o  que o  Ministro  Juca falou 

sobre a questão do que não pode, mas muito pouco do que pode 

será feito de fato.  Ao final,  anotei alguns pontos, assim como a 

Tereza, e vou sugerir que, após finalizarmos, a Diretoria Executiva, 

à  luz  de  todas  essas  contribuições,  refaça  o  documento  e  o 

reapresente em uma semana,  pois os conselheiros terão que se 

manifestar sobre o último formato para a aprovação e a resolução 

do Conselho.

Passo a Palavra para a Tereza para que se manifeste.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Em  primeiro  lugar,  quanto  aos  verbos,  estamos 

procurando  tratar  como  uma  proposta,  por  isso,  deverá,  mas 

quando  o  Conselho  aprovar,  será  fará,  realizará,  porque  não  é 

hipótese.  Tive o cuidado, trata-se de uma redação minha, fiz esse 

documento  ouvindo,  colhendo  as  sugestões,  mas  a  redação  é 

minha;  então,  estou  tratando  como  proposta.   Depois,  fica 

afirmativo.

Gostaria  de  começar  pela  questão  da  Diretoria  de 

Jornalismo.  Conselheiro João, tenho 30 anos de jornalismo, fiz 25 

anos de jornalismo político, 22 anos de coluna política, por esses 

atributos, que não só deixarei de acumular se encontrar, e gostaria 

de encontrar hoje, porque estou trabalhando 15 horas por dia, estou 
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estressadíssima,  doente,  mas  não  vou  colocar  um  diretor  de 

jornalismo que coloque em risco os conceitos fundamentais da TV 

pública neste momento, só quando tiver muita certeza, porque sei o 

que posso fazer e sei o quanto é arriscado para a ideia de a TV 

pública  sofrer  qualquer  arranhão  neste  momento  não  só  na 

cobertura, mas no cumprimento de várias diretrizes do PSE, e está 

aqui o Direto Jurídico.

Um deslize  será um arranhão grande para nós.   Por 

exemplo, a exibição dos horários eleitorais, tem todo um trabalho do 

PSE, a entrega das fitas dos candidatos, há um mundo de situações 

jurídico-políticas neste momento.

Gostaria muito de não estar acumulando, e não estava 

preparada para não estar acumulando, mas o inesperado sempre 

acontece;  gostaria  de,  amanhã,  ter  condições  de  não  mais 

acumular,  pessoalmente,  agora,  a  responsabilidade  está  me 

exigindo essa postura.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

No primeiro erro sério, a senhora pegue a caneta e demita.  Tenho 

certeza que não precisa passar tanto tempo acumulando quando 

tem o poder de exonerar quem quiser.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  O  Senhor  sabe  o  que  vai  acontecer.   Cada 

exoneração que acontece na EBC...
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Há uma série  de  escolhas e  poderá aparecer  a  pessoa correta; 

agora, para essa acumulação, não há argumento, perdoe-me, que 

não possa haver no País alguém para ocupar o cargo, para não lhe 

obrigar a trabalhar 15 horas por dia.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – É questão de cultura, Conselheiro.  Assim que tiver o 

nome,  proporei  ao  Conselho  de  Administração.   Agora,  é  uma 

questão  de  cultura.   Há  grandes  jornalistas  no  Brasil,  primeiro, 

ganhando 30 a 50 mil  reais,  que é um problema;  segundo,  com 

formação.   Todos  acabaram  de  dizer  que  o  nosso  trabalho  é 

diferenciado.   Agora,  jornalismo,  não  é  de  comunicação pública, 

formado pelo mercado, pois existem muitos, mas para acertar isso 

aqui não use o off.  No setor privado, todos usam e abusam do off, 

então há uma cultura de comunicação pública sendo construída.

É diferente, mas gostarei muito que, amanhã, eu tenha 

um nome, com experiência de comunicação pública, de TV pública, 

de  rádio  pública,  com  excelente  capacidade  profissional  que 

possamos convidar.  De repente, está dentro da Casa, pode estar 

dentro, mas precisa conhecer a Diretoria de Jornalismo, pois não 

estava lá para ter uma avaliação interna.

Resolveremos esse problema a seu tempo,  não fique 

preocupado, Conselheiro, de quem eu estava com muita saudade, 
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que não pretendo ser bi-diretora eternamente, e gostaria de ter essa 

solução  amanhã,  mas  não  é  algo  simples,  porque  o  Brasil  não 

formou  quadros  de  comunicação  pública,  de  jornalismo  de 

comunicação pública, pois é diferente do mercado.  Gostaria que os 

conselheiros  pensassem  nisso.   Mas  vamos  encontrar,  vamos 

encaminhar  a  solução,  já  passei  por  tantas  soluções 

administrativas, já acumulei diretoria-geral, já fiquei sem diretores.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Mas  não  estamos  no  pico  da  eleição,  no  momento  da  eleição. 

Perdoe-me.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não estamos no pico da eleição, a campanha sequer 

começou,  a  mídia  e  os  candidatos  é  que  estão  acelerando  a 

campanha.  Estamos na pré-campanha, nem candidatos existem. 

As convenções só acontecerão no fim de junho e não gosto desta 

situação.  Pessoalmente, estou sob protesto da minha família que 

está louca para eu renunciar,  ir  para casa cuidar dos filhos e da 

família.  Não me agrade nenhum pouco, pessoalmente, o sacrifício. 

Não pense o senhor ou os outros conselheiros que é uma vaidade, 

pelo contrário, já tive todas as glórias do jornalismo, não preciso 

desta.

Segundo,  entendi  que  os  conselheiros  falaram, 

Conselheiro  José  Paulo,  e  falei,  exatamente,  no  documento:  eu, 

com meus  companheiros  de  Diretoria  e  meus  companheiros  da 
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equipe de jornalismo, sobre os interprogramas, bem na linha do que 

o senhor propôs.  Fico muito feliz que haja convergência entre nós. 

Vamos  debulhar  o  sistema  político-eleitoral,  explicar  para  as 

pessoas o funcionamento do nosso sistema político-eleitoral, como 

é a democracia brasileira?  Por que é importante?  O que é maioria 

parlamentar?  O que é coalizão?  Todos esses palavrórios.  Sou 

uma especialista em sistemas políticos, fiz  mestrado nessa área, 

estudei sistemas comparados e acho que explicamos pouco.

Fico muito feliz que todos gostaram da nossa proposta 

de fazer interprogramas de educação política, digamos assim, em 

toda a programação e não só dentro de telejornais.

Entendi que todos os conselheiros falaram que devemos 

investir mais em qualidade da abordagem da eleição, diferenciação, 

do que em hard news, menos estripulias eleitorais, correção atrás 

de data, e fico muito feliz também porque é o meu pensamento, que 

aprofundemos  a  compreensão  do  momento  eleitoral,  pois  não 

temos necessidade nem daremos conta de correr atrás e fazer.

Fico feliz também com a manifestação do Conselheiro 

João, do Ministro Franklin e de todos os outros, pois não acho que 

devamos fazer o debate regional, mas acolhi a equipe do Rio de 

Janeiro  que  pediu  muito  que  se  examinasse  a  hipótese  de  um 

debate no Rio de Janeiro,  porque lá  temos uma emissora muito 

tradicional, temos a nossa maior equipe, então, acolhi e coloquei no 

documento, mas está acolhida a ponderação do Conselho de que 

não haja debates.

117



Queria  apenas  pontuar,  porque  vamos  consolidar 

novamente o documento:  o Conselho é contra a participação de 

debate de qualquer forma.  É isso o que o Conselho expressou?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Há  uma  proposta  de  que  se  não  houver 

possibilidade de se fazer em todos não façamos nenhum.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Quanto a debates de governador, mas falamos em 

hipótese de debates no segundo turno em alguma parceria.  Como 

não  temos  condições  de  fazer  em  todos,  não  haverá  debates 

regionais sobre eleição para governador.

Queria  apenas  ter  deixada  aberta  a  hipótese  de  um 

debate  no  segundo turno,  porque aparece  uma televisão  ou  um 

jornal  que  nos  chame  para  ser  parceiro  e  o  documento  estará 

vedando, era apenas uma hipótese de participação em debate no 

segundo turno.   Se o Conselho quiser  fechar essa hipótese não 

tenho nada contra a Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não houve manifestação.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Ocorre que, na eleição passada, a OAB nos convidou 

para fazer um debate, mas não havíamos feito um documento como 

este, não tínhamos diretrizes e este ano temos.  Gosto muito de 

termos diretrizes muito precisas, pois engrandece a televisão e o 

Conselho exerce mais soberanamente o seu poder.

Gosto muito de estarmos subordinados a este egrégio 

Conselho, acho muito importante que se afirme, cada vez mais, que 

sua palavra seja decisiva e que consigamos trabalhar nessa boa 

sintonia.

Quanto ao debate, podemos fechar a hipótese de não 

participar  do debate,  pois  acho que há muita  TV comercial  para 

fazer debate.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não fechamos ainda.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Tereza, se me permite, acho que debate, no segundo 

turno, possa ser uma solicitação, inclusive, dos integrantes da rede, 

acho que vão nos cobrar isso.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não temos obrigação de fazer para atender a rede.
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Ocorre  que,  às  vezes,  aparece  uma  instituição 

importante, como a OAB, e nos convida para fazermos juntos, como 

ocorreu na eleição passada, mas acabou não dando certo, era da 

eleição de São Paulo, mas não tem importância alguma, acho que 

temos  que  ir  para  o  diferente,  menos  hard  news e  mais 

profundidade.

Quais foram as outras colocações?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A questão dos institutos de pesquisas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Quanto  à  questão  dos  institutos,  houve  a 

manifestação do Conselheiro José Paulo sobre o Sensus e espero 

uma definição do Conselho.

Também  acho  super  importante,  como  está  escrito, 

pois, às vezes, acho que ser muito prolixa cansa os Conselheiros, 

que  enviará  equipes  aos  estados  mais  importantes  para  fazer 

reportagem  especial  sobre  o  quadro  eleitoral  regional,  o  que 

significa que não temos sucursais em todos os estados, nem do 

jornal, nem da televisão, nem dos rádios, então, faremos um plano 

de ir aos estados.  Estão colocadas as linhas de ação: na reta final 

do primeiro turno, há um momento em que se diz que vamos aos 

estados.
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A nossa ideia é exatamente se o Conselho quiser ser 

mais específico, o que também acho.  Diz: será também hora de dar 

mais  agilidade  e  qualidade  ao  serviço  de  esclarecimento  aos 

leitores, serão enviadas equipes aos principais estados para cobrir 

a reta final das disputas estaduais.  Nos casos do Rio de Janeiro, 

Distrito  Federal,  São  Paulo  e  Maranhão,  poderão  ter  outro 

tratamento, porque, nesses lugares, temos sedes da EBC, temos 

unidades da EBC nesses quatro estados.

Então, talvez, quanto a isso, pudéssemos fazer debates, 

mas para suprimir  dessa hipótese, porque esses são os estados 

onde temos unidades da EBC.  Trata-se de uma realidade e não 

uma preferência por eles, pois existem escritórios da EBC nesses 

estados.

Agora, quanto aos estados, realmente, relevantes, não 

queríamos ficar só nos politicamente relevantes, como Minas, mas 

gostaríamos, e creio que foi a Jacqueline, de Roraima, quem fez a 

proposta, que diz: por que não vamos ver também como votam os 

eleitores  de  Roraima,  o  Estado  menos  populoso  do  restante  do 

Brasil?   Não trouxemos uma proposta  da  cesta  de  estados,  até 

porque estamos vivendo uma crise de pessoal, muitas pessoas indo 

embora da EBC, que passaram em outros concursos,  problemas 

administrativos  que  não  convém  discutir  neste  Conselho,  se 

colocarmos dez estados, depois, não teremos condições de realizar 

na  frente.   Preferimos  que  os  senhores  confiassem  no  nosso 

discernimento, que serão dos estados mais relevantes.
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Acho que eram essas as questões que, em geral, pode 

não ter  ficado  claro  alguma coisa  no  documento,  mas há  muita 

convergência, pois muitos bateram num ponto, que é o diferencial 

desse  documento,  em  vez  de  só  hard  news façamos  mais 

esclarecimentos sobre o sistema para discutir as grandes questões 

nacionais.

Agora, queremos fazer uma série 3 X 1, cada um com 

os  três  candidatos  para  não  ficarmos  uma  televisão  muito  fria. 

Haverá uma semana em que teremos o nosso momento de tela 

quente, é a semana em que teremos três candidatos principais na 

TV Brasil para também não ficarmos somente no didático.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Antes  de  encerrar,  devemos  fazer  o 

encaminhamento da questão da divulgação das estatísticas pelos 

institutos.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – A questão dos candidatos não ficou muito clara para 

mim.  Como é que tratamos os dez candidatos?  Parece-me que, 

agora, são onze.

Eurico e Jacqueline sabem me dizer, pois parece que 

surgiu mais um candidato, são onze mesmo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O  Conselheiro  José  Paulo  sugeriu  que 

trabalhássemos com os três institutos e tirássemos o Sensus.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A  minha  ponderação,  Presidente,  é  que  é  demasiado  o 

questionamento, por vários anos, da pesquisa do instituto Sensus 

privilegiando a candidata do Governo, que é o Governo que institui, 

e quero confessar que, no meu julgamento pessoal, o Sensus não 

está num clima de credibilidade.  Sinto-me constrangido de, num 

documento pessoal, atestar que o Sensus tem, para mim, a mesma 

credibilidade do Datafolha, pois não tem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O senhor sugere que não trabalhemos com o 

Sensus?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Faço uma reflexão que, para mim, o Sensus não deve entrar;  a 

proximidade do Datafolha foi muito maior, o benefício da candidata 

do Governo foi extensivo demais, há ausência de explicação clara 

de quem vem crescendo, é tudo muito complicado.

Se  for  para  a  rua  e  perguntar  quem  tem  mais 

credibilidade, não se pode cotejar o Sensus com o Datafolha.
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Sinto-me constrangido em colocar o Sensus no mesmo 

nível de identidade do Datafolha.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos que definir se citamos os institutos ou 

deixamos em geral.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Acho complicado para o Conselho dar um atestado de boa-conduta 

para o Sensus.  Não queremos criar problemas para a EBC, se ela 

fizer questão substitui o texto pelos mais reconhecidos, a direção da 

EBC que se arrisque.

Como Conselheiro, sinto-me constrangido de dizer que 

o Sensus não tem a credibilidade do Datafolha.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O que o Conselho decidir para nós está decidido, mas 

queria  lembrar  que  existem  duas  pesquisas  mensais  de  alta 

credibilidade para o Brasil, onde há uma ressonância no Brasil, que 

é a CNI/Ibope que, todo o mês, mede o índice de satisfação do 

cidadão e publica a respeito da questão eleitoral e outras condutas 

e a CNT/Sensus.

Não  citar  essas  pesquisas  é  algo  complicado.   Os 

senhores não conhecem nenhum veículo de comunicação no Brasil 
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que, mensalmente, não sente os resultados do CNI/Ibope, que é 

uma pesquisa mensal, feita há 5 anos ou mais, e a CNT/Sensus. 

Se  fizermos  esse  crivo  ao  Sensus,  nunca  mais  citaremos  a 

pesquisa CNT/Sensus, que é uma pesquisa referencial na mídia. 

Os que lêem jornal sabem disso.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A proposta, Conselheira, é a de que sejam fixados os maiores e 

mais reconhecidos institutos de pesquisas.

No  meu  conceito,  hoje,  o  Sensus  e  o  Datafolha  não 

estão  na  mesma  linha.   A  direção  escolha  os  maiores  e  mais 

expressivos, não tenho nada contra.

A minha proposta é que substitua deste documento os 

maiores e mais reconhecidos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Então,  vamos  à  votação  dos  conselheiros 

presentes.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Mas não é a regra?
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A  direção  vai  dizer  quais  são  para  ela  os  maiores  e  mais 

reconhecidos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não seria determinação do Conselho.

Todos concordam com o Conselheiro?  Podemos dar 

esse encaminhamento.

O  último  encaminhamento  é  sobre  o  que  seria  o 

candidato competitivo.  O Ministro Franklin deixou a sugestão de 

que seriam tratados de forma isonômica os candidatos acima de 

8%, outros de 2% a 8% e abaixo de 8%.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

É a mesma regra, que se dê tratamento preferencial para os mais 

competitivos e ponto final.  Pela regra anterior.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Então,  há  duas  propostas,  pois  o  Ministro 

deixou a de estabelecer o valor de 8%, 2% a 8% e abaixo de 8%.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Acho que devamos ser mais flexíveis, nem tudo ou nada.  Concordo 
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que a questão continue em aberto, quanto “a carroça for andando, 

as melancias vão se ajeitando”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O  encaminhamento  será  que  a  Diretoria 

Executiva fecha o documento, encaminha ao Conselho e, em uma 

semana, apresentamos a nossa resolução.

Para a pauta da 18ª Reunião teremos a avaliação do 

parecer  sobre  os  problemas  religiosos,  que  será  no  dia  1º  pela 

manhã, à tarde será a audiência pública; apresentação e discussão 

do operador de rede digital e uma reavaliação e uma discussão do 

Regimento Interno.  Estamos trabalhando com a Vice-Presidência, 

que não consta nele não consta, assim como as câmaras temáticas 

e uma série de situações que precisamos “corrigir”.

Dou  por  encerrada  esta  reunião  e  agradeço  a  todos 

pelas colaborações.

Até o dia 1º de junho, pela manhã, no Rio de Janeiro.
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