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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO  CURADOR  DA  EMPRESA  BRASIL  DE 
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC

Data – 14 de setembro de 2010

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Boa tarde,  Srs.  Conselheiros,  vamos dar início a nossa 21ª 

Reunião  do  Conselho  Curador.   Tem  uma  pauta  light,  sem  muitas 

controvérsias.

Há uma reunião hoje e uma amanhã de manhã.  Gostaríamos 

de lembrá-los  que a  22ª  será específica  sobre o tema “Operador  de 

Rede Digital”.

E  na  de  hoje,  temos  a  maioria  dos  Conselheiros  aqui 

presentes,  apenas  o  Conselheiro  José  Paulo  Cavalcante  e  o 

Conselheiro  Takashi  não  puderam  comparecer,  mas  amanhã  o 
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Conselheiro Takashi estará aqui para discutir conosco o importante tema 

de “Operador de Rede Digital”.

Temos uma pauta, e primeiramente gostaria de saber se todos 

estão de acordo com essa pauta, que é a abertura e aprovação da Ata, 

apresentação da ouvidoria, revisão do regimento do Conselho Curador, 

avaliação do plano de trabalho 2010, apresentação da Agência Brasil e 

outros assuntos que ocorrerem.

Todos estão de acordo?  Temos que aprovar esta pauta antes 

de dar início.

O nosso primeiro ponto da pauta é a aprovação da Ata.  Temos 

que  aprová-la,  a  Ata  foi  entregue  a  todos,  se  alguém  tiver  alguma 

consideração, por favor, o nosso Secretário Executivo está aqui e pode 

fazer alguma alteração, se a tivermos, mas imagino que todos já leram 

e, se de acordo, vamos dar início as assinaturas, ao recolhimento das 

assinaturas.

Com relação ao regimento, temos já há algum tempo colocado 

na pauta e retirado, não há muitas mudanças, mas temos adaptações a 

serem feitas a Lei 11.652 e também a dinâmica interna do Conselho. 

Então, é fundamental que hoje saiamos com esse Regimento já todo 

revisado.

Com relação ao segundo ponto de pauta, o 4º ponto, que é o 

Plano de Trabalho 2010, aprovamos o plano no início do ano e ficamos 

de  fazer  uma  revisão  mais  ou  menos  na  metade  do  ano.   Então, 

pedimos à Diretora Presidente, Tereza, e ela gentilmente se dispôs a vir 

e a apresentar aqui o andamento do plano de trabalho.
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E por último a Agência Brasil, também já havíamos discutido a 

TV e a  rádio  e  ficou de fora  a  agência,  e  estamos concluindo  esse 

círculo de apresentação dos veículos da EBC nesse momento.

Gostaria de passar a palavra, por favor, para que você passe a 

relatar a ouvidoria, uns quinze minutos.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Boa Tarde, 

acredito  que  não  vão  ser  necessários  os  quinze  minutos,  mas  a 

ouvidoria já passou para os Srs. Conselheiros e Sras. Conselheiras, por 

escrito,  tanto o relatório quantitativo como o qualitativo.   Vou apenas 

destacar,  talvez,  alguns  pontos  do  qualitativo  para  eventuais 

comentários do Conselho.

Começando pela Agência Brasil, um dos problemas que segue 

sendo alvo de comentários dos leitores é a dificuldade de acesso às 

buscas no site da Agência Brasil.

Sabemos que há um esforço da Direção de Tecnologia para 

resolver  esse  problema,  mas  cabe  registrar  que  ele  não  está 

solucionado e o público continua se dirigindo a Ouvidoria para reclamar 

dessa dificuldade.

Há  um  aspecto  positivo  ressaltado  no  relatório,  que  foi  a 

divulgação, pela Agência Brasil,  das normas definidas para a atuação 

dos  profissionais  da  Empresa  na  cobertura  das  eleições  deste  ano, 

tornando-as  públicas  e  facilitando  o  trabalho,  inclusive  da  própria 

Ouvidoria, que tem uma referência clara na sua relação com os leitores.

Sobre as emissoras de rádio, o sistema de rádio,  houve um 

avanço significativo na relação a partir daquele relatório que na última 
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reunião a Ouvidoria encaminhou ao Conselho com as pendências que 

existiam de uma série de demandas que não haviam sido respondidas.

A  Presidência  designou  alguns  responsáveis  para  estas 

respostas, as respostas se tornaram mais ágeis, mais freqüentes, e no 

caso do rádio, a Superintendência de Rádio solicitou uma reunião com a 

Ouvidoria para tentar zerar as pendências e chegamos quase a isso.  O 

Relatório quantitativo fala que permanecem ainda pendentes 9 (nove) 

processos, mas entre a elaboração do relatório e hoje, esse número de 

9 (nove) baixou para 2 (dois), restam apenas 2 (dois) processos.

Portanto,  há  um  avanço  muito  grande  nessa  relação  e  no 

cuidado que a Superintendência de Rádio está tendo com relação às 

demandas encaminhadas pela Ouvidoria.

E,  finalmente,  apresentamos  para  os  Conselheiros  e 

Conselheiras um relato dos programas Rádio em Debate que vem sendo 

transmitidos  pelas  emissoras  de  rádio  da  EBC,  que  tem  procurado 

discutir  profundamente com vários  especialistas,  de vários  setores,  o 

papel  do  rádio  na  sociedade  brasileira.   Acho  que  essa  é  uma 

contribuição que a Ouvidoria tem dado e tem tido um bom retorno.

Com relação à TV Brasil, destacamos aqui no relatório quatro 

pontos  que  mereceriam  uma  atenção,  talvez,  um  pouquinho  maior. 

Primeiro,  o  problema  do  acesso.   As  reclamações  que  surgem  em 

relação ao acesso da programação TV Brasil pela internet e a qualidade 

do  que  é  transmitido.   Ainda  é  precário,  os  telespectadores,  os 

internautas reclamam.

Há também uma série de reclamações, e fui testemunha nesse 

final de semana, da qualidade técnica da transmissão aberta e, também, 
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por  assinatura.   Problemas  de  áudio,  de  vídeo,  queda  de  sinal,  as 

reclamações são constantes.

Outro destaque aqui é com relação à decisão do Conselho, de 

que colocou em consulta pública a questão dos programas religiosos.  A 

partir  dessa  divulgação,  os  apresentadores  desses  programas 

divulgaram isso no ar,  essa possibilidade no ar,  o  que gerou para a 

Ouvidoria  um  número  grande  de  manifestações  contrárias  a  essa 

possibilidade.  Penso que isso deve ser levado em consideração quando 

se for pesar as manifestações dirigidas a Ouvidoria e a consulta pública 

porque elas estão bastante influenciadas por essas manifestações dos 

apresentadores dos programas religiosos.

E, finalmente, o outro destaque aqui, em relação à TV Brasil, é 

o  procedimento  de  determinadas  emissoras  que  está  aumentando 

muito.   E  isso  vinha  acontecendo  no  começo,  mas  agora  está 

aumentando  muito,  as  reclamações  em  relação  às  emissoras  que 

transmitem parte da programação ou toda a programação da TV Brasil, 

mas interrompem essa programação colocando comerciais.

Pelo  que  temos  aqui  não  são  emissoras  da  rede,  são 

emissoras  que  pelo  Brasil  acabam  fazendo  isso,  o  que  para  o 

telespectador fica difícil perceber se é TV Brasil ou é TV local.  Um dos 

casos mais graves está relatado aqui em nossa análise qualitativa, de 

uma TV de Teresópolis,  que se denomina TV Brasil,  e segundo uma 

telespectadora, inclusive o seu proprietário – não sei se pode chamar 

assim – utiliza a programação para fins eleitorais, faz campanha eleitoral 

em uma emissora chamada TV Brasil.  Comunicamos ao Departamento 

Jurídico  que  já  notificou,  extrajudicialmente  ainda,  mas,  de  qualquer 

forma, já notificou a irregularidade que está sendo cometida por aquela 

emissora de Teresópolis.
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Acredito que esses são os principais destaques que eu teria 

aqui,  destaques  que  tiro  do  relatório,  e  que  já  foram  entregue  ao 

Conselho.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Muito Obrigada.  Temos alguma consideração a partir do relato 

do Sr. Laurindo?

Sr. Paulo, Sr. Daniel.

CONSELHEIRO  PAULO  SÉRGIO  PINHEIRO –  Muito 

Obrigado, Presidente, obrigado Sr. Laurindo.  É só um esclarecimento 

que não tem, naturalmente, nenhum sentido de censura.

Mas, penso que, e talvez se pudesse elaborar um pouco mais 

isso, causaria um certo desequilíbrio se os atuais detentores do espaço 

de programas religiosos fizessem lobby para si mesmos, porque dá um 

desequilíbrio  total  para  outras  opções  religiosas  que  não  estão 

representadas na grade da programação.

Não quero ser muito estrito, mas penso que isso é totalmente 

unfair,  não sei  como lidar com essa situação também.  Mas não dá. 

Agora, se isso está acontecendo, não sei com quem falar,  quem é o 

motorneiro para falar, como dizia o Silveira Sampaio.  Perguntar, porque 

não dá, achei isso muito esquisito.

Porque é visivelmente ele se valer de uma posição privilegiada 

e os outros que não estão vão entrar mal nessa consulta.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Gostaria só de acrescentar algo interessante.

Há dois domingos atrás liguei a televisão e estava, exatamente, 

no horário desse programa religioso e o padre, antes de iniciar a missa, 

foi muito, estava muito raivoso, dava para aparecer, assim, com raiva. 

Citou o Conselho Curador, nominalmente, citou a decisão do Conselho, 

o edital, muito incomodado com o termo proselitista no edital, dizendo 

que não era de maneira nenhuma.  Se defendendo o tempo todo e falou 

várias vezes no Conselho Curador e penso que já por duas vezes o 

padre que reza a missa junto, são dois, o mais idoso, não sei o seu 

nome, da Diocese do Rio de Janeiro, dizendo que gostaria que fosse 

revisto, porque muita gente freqüentava, já tinha muito tempo, desde a 

TV Educativa, então, fez todo um discurso a favor da continuidade e 

citou o Conselho, a decisão e os termos da Câmara.  A nossa Câmara. 

Foi muito constrangedor até.

Tem o Conselheiro Daniel, depois.

Ah, sim, o Sr. Laurindo quer responder ao Professor Paulo.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Penso que 

não,  é  isso  mesmo.   As  manifestações  que  recebemos  citam, 

mencionam explicitamente que ouviram, não só o padre, mas o pastor 

também.   Ele  tem  um  outro  programa.   Citam,  explicitamente,  os 

apresentadores  desses  programas,  informando  que  os  programas 

correm o risco de sair do ar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Daniel, por favor.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Bem, é claro 

que quando levantamos essa discussão aqui não iríamos imaginar que 

ela não iria suscitar oposições e questionamentos.

Porém,  tenho  duas  propostas.   Em  primeiro  lugar, 

considerando  uma  carta  que  foi  distribuída  pelos  Conselheiros,  pelo 

Conselho,  endereçada  pelo  Vice-Presidente  da  República,  dando 

seqüência a uma gestão do arcebispo do Rio de Janeiro.  A carta está 

vazada em termos, quer dizer, o arcebispo quando se dirigiu ao Vice-

Presidente  o  induziu  ao  engano  porque  ele  argumenta  que  os 

programas religiosos vão desaparecer.

Ora, os programas religiosos não vão desaparecer,  eles vão 

mudar  de  formato.   No  parecer  da  Câmara,  aprovado  aqui  pelo 

Conselho,  que desencadeou a discussão,  está muito  claro.   Isso foi, 

inclusive,  muito frisado porque essa resolução do Conselho foi  muito 

debatida e negociada aqui.  Está muito claro que a religiosidade do povo 

brasileiro é reconhecida, que o espaço para programas religiosos vai ser 

mantido e, eventualmente, até ampliado.  Inclusive integrando vivências 

religiosas.  Lembro-me de uma emenda que o Conselheiro e Ministro 

Juca Ferreira fez.  De sorte que o que se está discutindo é se o formato 

dos atuais programas religiosos vão se manter e não que os programas 

religiosos vão desaparecer.

Então,  esses  programas  religiosos  atuais,  caso  prevaleça  o 

entendimento discutido na Câmara, esses atuais, devem ceder espaço a 

outros.  Penso que isso é importantíssimo esclarecer ao Vice-Presidente 
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pela  importância  que  Sua  Excelência  possui.   E,  inclusive,  a  minha 

segunda proposta é que se reivindique o direito de resposta, o pastor e 

o padre utilizaram um espaço público para defender uma proposta e 

para criticar uma resolução que o Conselho está encaminhando e que, 

inclusive até, nada está resolvido.  Abriu-se uma discussão.

Então, penso que os fiéis de ambos os programas devem ouvir 

a  verdade,  quer  dizer,  está  se  discutindo  uma  reformatação  dos 

programas religiosos por esse motivo.  Nada mais explícito, a meu ver, 

do que ler o parecer da Câmara.  Ele é muito explícito, integra todas as 

observações, é fruto de uma ampla negociação e, a meu ver, bastante 

moderado.   Para  que  as  pessoas  não  tenham uma visão  unilateral, 

também acho que isso devia passar por um esclarecimento, o Conselho 

Curador fazer uma nota, enviada a mídia, esclarecendo o que está em 

jogo, o que está sendo discutido, as posições que foram definidas, o 

debate que está aberto, porque, senão, você fica...

Não me surpreende, não me assusta o debate.  O debate de 

posições contraditórias é inevitável.  Mas o que me preocupa é que o 

Conselho esclareça de modo cabal a sua iniciativa e os termos em que 

ela foi aprovada e em que ela está sendo encaminhada.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Conselheiro Daniel, permite-me um aparte?

Essa resolução, esse estudo foi feito pela Câmara, porém, não 

foi ainda votado aqui no Conselho.  Não é verdade?
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Há 

controvérsias.   Mas,  a  meu ver,  ele  foi  votado.   Ele  foi  votado  pelo 

Conselho e encaminhou essa discussão.  O Conselho se reservando o 

direito, inclusive, em função dos resultados da discussão, de modificar 

os seus pontos.

Houve, digamos assim, um parecer da Câmara lançando uma 

discussão, propondo um determinado viés e, a meu ver, esse estudo foi 

aprovado aqui no Conselho.  Mas eu já soube de que há pessoas para 

quem este entendimento não é comum, porém, independentemente se 

foi ou não aprovado pelo Conselho, o que me parece importante é que 

os termos em que a discussão está sendo encaminhada, eles têm que 

ser explicitados, divulgados, porque do jeito que foi encaminhado a carta 

do  Vice-Presidente,  parece  que  a  orientação  é  a  de  eliminar  os 

programas religiosos e ponto.  Não é exatamente isso, é reformatar os 

programas religiosos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  A  consulta  pública  ainda  está  aberta.   No  caso  do  Vice-

Presidente  cabe  uma  resposta  formal,  mas  a  consulta  pública  não 

acabou  ainda,  então  vão  aparecer  muito  mais  coisas.   Vamos estar 

preparados para o término, que é...

Quando termina a consulta Sr. Diogo?  Dia 04 de outubro.  Um 

dia após as eleições.  Mas vão aparecer muito mais coisas.

Então,  temos  inscritos  aqui  o  Sr.  Mário,  a  Sra.  Ana,  o  Sr. 

Ministro Juca e a Sra. Tereza.
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CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND –  Mais 

uma informação que,  inclusive,  confirma a preocupação do Professor 

Daniel, que no Rio de Janeiro, não sei se você é do Rio, não sei se você 

ouviu, ouvi por acaso, tem uma campanha não gratuita, mas obrigatória, 

na televisão, em que o candidato se dizia representante dos católicos. 

Realmente não fixei o seu nome, parece-me que é PCdoB ou algo por 

aí, dizendo que a EBC está tirando do ar um programa religioso, isso é 

muito  grave  à  medida  que,  depois  de  muitas  mentiras  desse  tipo, 

acabam virando verdades.

Então é necessário e urgente que se faça um esclarecimento, 

inclusive  para  evitar  aberrações  do  tipo  da  propaganda  eleitoral.   E 

outras mais que devem estar acontecendo e que não sabemos.

É isso.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  O direito 

de resposta ao candidato.

CONSELHEIRA ANA  MARIA  DA CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Boa tarde a todas e todos os Conselheiros, a Presidente.  Trago um 

outro olhar para que os Conselheiros da Câmara, que deram o parecer, 

com  relação  a  esta  questão,  possam,  não  sei  se  já  tomaram 

conhecimento,  mas  recebi,  inclusive  estive  com  o  Professor  Benício 

Lima, que escreveu um artigo no observatório da imprensa e em outros 

portais, elogiando a iniciativa do Conselho e ressaltando o seu papel em 

promover a escuta pública.  E esse artigo circulou na academia, nas 

universidades, recebi várias pessoas que eu encontrei no INTERCON, 
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inclusive no Congresso da Sociedade Brasileira, que ocorreu agora em 

Caxias do Sul, encontrei vários professores, colegas e estudantes que 

acharam que a decisão do Conselho foi muito pertinente, então, isso é 

muito importante para que o Conselho tenha esse retorno também.  E 

que o Conselho está realmente sendo reconhecido como um espaço de 

discussão, de abertura,  de debate, então é importante que tenhamos 

esse retorno.

Além  disso,  vários  representantes  de  religiões  de  matrizes 

africanas,  também  estive  com  vários  representantes,  homens  e 

mulheres que são dessas religiões, que também tomaram conhecimento 

e  que  vieram e  pediram para  que  eu  expressasse  o  contentamento 

deles com o debate dentro do Conselho.

A abertura do debate, realmente, tem sido bem recebida por 

uma parte da sociedade civil brasileira.

Só para que tomemos conhecimento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos ao Ministro Juca.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Boa tarde a todos e a todas.  Nas duas sessões 

que tratamos do assunto manifestei uma preocupação que tem a ver 

com essa realidade.

Discutir  religião no plano puramente racional  não  existe,  vai 

despertar paixões a favor e contra.  À época, manifestei-me e chamei a 
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atenção que talvez o ganho não fosse do mesmo tamanho do custo de 

colocar esta questão.

Acompanho perfeitamente a intenção, a lógica da democracia 

religiosa, da necessidade de assumirmos essa complexidade religiosa 

do  Brasil,  de  que  há  um  privilégio  histórico  constituído  e  que  só  é 

quebrado por uma religião que constituiu uma força política que adquiriu 

na TV comercial  uma expressão, mas de qualquer jeito penso que o 

percurso vai seguir esse aí, uma série de mobilizações e acredito que 

vai crescer, porque o problema não é a universidade, pegando carona 

na fala de meu amigo, é da porta para fora.  A universidade é o templo 

do saber, da racionalidade, da lógica.

Há controvérsias sobre isso que estou dizendo.  É isso, mas 

tende  a  ser,  então,  mas  dali  em  diante  há  um  processo  complexo. 

Acompanho isso  há algum tempo porque na Bahia,  Salvador  é  uma 

cidade absolutamente marcada pela cultura que veio da África, que se 

reestruturou  e  se  reproduziu  em  condições  de  subalternidade,  as 

correntes que tentaram desassociar o candomblé do imaginário católico 

não lograram êxito, por mais que seja relevante o processo.

Tem  uma  bela  entrevista  de  um  dos  pais  de  santos  mais 

importantes  da  Bahia  no  suplemento  do  principal  jornal  da  Bahia, 

chamado “Muito”,  que era o pai  de santo preferido do Pierre Verger, 

esqueço-me agora do nome dele, vai vir daqui há pouco.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – ...
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Não, mais preferido ainda.  Aquele que fica ali na 

fronteira entre Salvador e Lauro de Freitas.

Ele  diz  a  seguinte  frase:  “Por  mais  que eu diga que Nossa 

Senhora não é nem Oxum nem Iansã não posso fazer nada à medida 

que as pessoas misturaram as duas simbologias.” Ele é da corrente da 

separação como a Mãe Stella é, a mãe de santo mais respeitada viva da 

Bahia.

Então, é uma coisa que a gente, não sei, penso que vamos ter 

que lidar com um período em que várias mobilizações serão feitas.

E por  que  eu digo  que talvez  o  custo  seja  maior  do que  o 

benefício?

A missa não é um momento de proselitismo, só assiste quem é 

do  ramo,  duvido  que  alguém vá  ser  sensibilizado  pela  cerimônia  da 

missa.   A  missa  é  uma  cerimônia  de  estabelecer  a  relação  com  o 

sagrado, já é dentro da própria... que é diferente.  E é o campo que a 

igreja católica prefere se mover, a igreja católica é pouco proselitista, 

quem  tem  essa  coisa  da  evangelização  permanente  são  os 

neopentecostais, em que os rituais são em função da afirmação sobre 

outras religiões.  A lógica do procedimento social da Igreja Católica é 

outra.

Então,  assentada  em  uma  maioria,  e  o  ritual  já  é  uma 

consagração da fé sem o proselitismo para fora.

Aqui  para nós,  só as velhinhas do Rio de Janeiro assistiam 

àquele programa.  E uma ou outra pessoa de menos idade, mas sem 

atingir um número simbólico.  Estamos abrindo uma discussão e vamos 
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ter  de  sustentá-la,  baseado,  inclusive,  na  lógica  da  República,  mas 

temos  de  saber  que  vai  vir,  esse  Brasil  profundo  vai  vir  para  esta 

discussão e não vai ser racional, vai ser uma discussão misturada com 

várias  faixas  e  de  alguma  maneira,  à  medida  que  tomamos  uma 

posição,  só  estou  relembrando  que  isso  é  absolutamente  previsível, 

para mim não é incompreensível de que venha dessa maneira irracional.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Tereza, por favor.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Queria apenas acrescentar algumas informações.

Na sociedade, ainda não se vislumbra muito a diferença entre a 

Diretoria Executiva e o Conselho.  Então, assim como a Presidente, o 

Gabinete  da  Presidência  da  EBC  e  de  outras  diretorias  está  sendo 

bombardeado de telefonemas, protestos, pedidos de informações, etc., 

sobre quando é que vão sair do ar.  Protestos do Sr. José Alencar, até o 

Pastor Fanini e pessoas da sociedade.

Estou só registrando esse grande interesse pelo assunto, as 

pessoas querem saber mais sobre a consulta pública e, relativamente 

sobre  a  consulta  pública,  temos  recebido  muitos  questionamentos, 

inclusive a Diretoria Jurídica também está aqui e já registrou isso.  As 

pessoas estão perguntando se a consulta pública é secreta, porque até 

agora  nada  foi  disponibilizado.   Mandei  que  se  verificasse  com  o 

Conselho para saber o que o Conselho planeja.  Recebi a informação de 

que só depois da consulta pública, se não me engano, se não estiver 
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processado mal,  Presidente,  porque estou  em uns  dias  terríveis.   O 

Conselho vai disponibilizar após o encerramento do prazo, mas temos 

recebido lá muitos questionamentos.  O Diretor Jurídico também pode 

acrescentar, porque, geralmente, as consultas públicas disponibilizam a 

discussão,  as  manifestações  no  curso  de  sua  realização  ou,  pelo 

menos, de período em período, isso é o que temos recebido lá.

A  EBC  não  está  gerindo,  Sr.  Ministro,  a  consulta,  e  sim  o 

Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Na  verdade,  Sr.  Ministro,  não  decidimos  sobre  isso.   O 

Conselho  não  tomou  nenhuma decisão  se  seria  durante  o  curso  da 

audiência, da consulta ou após.

Então, achamos pertinente que após a consulta divulgássemos 

todas as contribuições,  todas as manifestações e ficasse durante um 

tempo no site para que pudéssemos discutir e tomarmos uma posição, 

mas podemos mudar.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Posso dar uma sugestão?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Claro.
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Já fizemos várias consultas públicas.  Lei Rouanet, 

agora direito autoral.  Colocar on line tudo o que chega para ser visível 

cria uma credibilidade infinitamente maior para a consulta.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Concluindo,  Presidente,  Sr.  Ministro,  a  Secretaria  do  Conselho  nos 

pediu para postar  o edital  escrito  pelo Conselho em que ele fornece 

apenas o endereço para remessa de manifestações por escrito ou o e-

mail.  E-mail que é conselho.curadorebc.com.br, ao qual eu acredito que 

só tenha acesso o Secretário e a Presidente.

Até  escrevi  à  Presidente  um  dia  e  sugeri  que  ela 

compartilhasse  este  e-mail com  os  demais  conselheiros,  porque 

estavam exatamente chegando pessoas e muitas pessoas ligando em 

nosso Gabinete perguntando sobre a consulta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Por  uma  questão  interna  de  organização  da  Presidência 

estabelecemos este  e-mail para  que pudéssemos organizar  todas as 

nossas ações.  Se vocês acharem importante, tiverem a oportunidade 

de também acessar, não há nenhum problema de que todos acessem o 

e-mail que foi criado para isso, para o Conselho.

Conselho.curadorebc.com.br.

Mas imagino que todos já tenham dois, três e-mails, imaginem 

mais um e ficar acessando, provavelmente vocês não gostariam de ter 

muito mais trabalho, e condensamos isso na Secretaria Executiva.  Mas 
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também pode ser acessado por todos e quem quiser pode se manifestar 

a  mim  e  forneço  a  senha,  não  há  nenhum  problema.   Todas  as 

manifestações  estão  chegando  nesse  e-mail e  a  idéia  era  que 

colocássemos a disposição  do  público  logo  após  o  dia  04.   Mas se 

acharmos que agora já é hora de colocar, colocaremos.  Se as outras 

experiências, como o Sr. Ministro Juca Ferreira colocou, mostram que é 

muito melhor, dá mais visibilidade, mais credibilidade, particularmente 

não tinha nenhuma experiência com esse tipo de consulta.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Só para concluir mesmo, Sra. Presidente.

Com relação  ao  Sr.  Otávio,  que  é  chefe  de  gabinete,  esse 

problema começou a chegar muito lá e pedi para que se verificasse isso.

Mas temos um sistema de consultas públicas na EBC, como de 

outros órgãos?  Não temos.  Isso precisa ser criado pela DETIC, aquele 

sistema que de dez em dez dias pode se abrir.  A ANATEL faz assim, 

ela  abre  e  tal.   E  verificou-se,  Otávio  se  quiser  complementar,  que 

podemos adquirir  com vários  órgãos públicos,  mas com alguns mais 

parecidos,  mais  próximos,  digamos  assim,  o  direito  de  usar  outro 

sistema  de  consulta  pública,  desses  que  vão  disponibilizando  as 

manifestações dos consulentes.

Sr. Otávio, se você quiser complementar-me, você que viu isso.

O SR. OTÁVIO (Chefe de Gabinete) – Na verdade, boa tarde a 

todos, temos um sem-número de formas possíveis para conduzir esse 

processo, na minha opinião.
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Existem desde os sistemas fechados como, por exemplo, de 

algumas agências, citando até o que eu conheço mais.

Agora, por exemplo, o Ministério da Justiça fez uma consulta 

pública recentemente sobre a internet, sobre o marco da internet, em um 

formato  de  blog,  e  todas  as  contribuições  eram  postas,  lançadas 

automaticamente.  E aberto a todos que queriam ter acesso a esses 

textos.

Em outros casos, vide a Casa Civil, as contribuições podem ser 

encaminhadas  por  e-mail e  podem  ser  encaminhadas,  se  não  me 

engano, para um endereço específico também, um endereço físico, por 

correio e periodicamente algumas liberam relatórios parciais.

O  Ministério  da  Cultura  tem  essa  experiência  de  publicar 

sistematicamente, ao mesmo tempo em que elas vão acontecendo, as 

contribuições.  Então, acredito que valeria a pena que o Conselho se 

debruçasse  sobre  isso,  até  pensando  em  um  momento  futuro 

estabelecer, começar a discutir regras para futuras consultas públicas 

promovidas pelo Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Acho que já que gerou esse assunto agora, penso que vale a 

pena nos debruçarmos sobre ele e decidirmos a melhor forma, já se 

passaram,  pelo  menos,  uns  vinte  dias  da  consulta,  já  tenho 

manifestações  e  acredito  que  temos  que  decidir  a  melhor  forma  de 

colocá-las públicas.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A  minha 

opinião é que temos que compartilhar todas as sugestões, se o debate é 

público,  não  há  porque  segurarmos  a  divulgação  das  sugestões 

recebidas.   O  que  me  preocupa,  o  que  insisto  é  a  necessidade  de 

esclarecermos  o  ponto  em  que  se  encontra,  do  ponto  de  vista  do 

Conselho.

Temos  um parecer  que  foi  discutido,  negociado  e  aprovado 

aqui, esse parecer ainda não é resolutivo, tem um encaminhamento e 

abre  uma  discussão  com  um  encaminhamento.   Isso  tem  que  ser 

publicado.  Opus-me, na medida das minhas forças, a essa fórmula que 

afinal a EBC encontrou de fazer um link para o parecer, não sei por que, 

não  entendi,  tentei  ponderar,  mas  não  tive  oportunidade  de  discutir, 

inclusive pessoalmente com a Presidente do Conselho.  E lembro-me 

que ponderei à Presidente isso, mesmo que o parecer seja publicado 

isso  não  quer  dizer  que  não  vai  haver  discussão  e  não  vai  haver 

oposição.

Compreendo perfeitamente que há pontos de vista adversos e 

vão  se  manifestar,  vão  fazer  expressões,  mas  o  que  está  me 

preocupando  é  que,  pelo  que  estou  vendo,  inclusive  fiz  uma  longa 

entrevista  ao  Estadão,  não  sei  como  saiu,  mas  o  repórter  estava 

informado de que a perspectiva era eliminar os programas religiosos e 

ponto.  Ele não tinha lido o parecer, quer dizer, não sei por que houve 

essa decisão de não divulgar o parecer, a não ser através de um link.

Você abre a discussão sobre os programas religiosos...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Conselheiro...
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – E abre o link, 

e a pessoa que quer vê o parecer.

Então, a minha reivindicação, concordo que se divulgue, penso 

que não há como, inclusive isso é o padrão, e esse padrão é o mais 

adequado realmente, abrir uma discussão em que as sugestões sejam 

publicadas.

Compreendo perfeitamente a posição da nossa Presidente em 

não  ter  autorizado  isso  na  medida  em  que  o  Conselho  não  tinha 

discutido ainda.  Mas na medida em que abrimos a discussão sobre isso 

aqui,  penso que é  mais  do que razoável  que essas  posições sejam 

colocadas.

Agora, penso que temos que divulgar esse parecer ao máximo 

porque ele é que está encaminhando e pela sua leitura fica evidente que 

não se quer eliminar os programas religiosos, se quer reformatá-los, se 

quer redefini-los.  Então, uma resposta ao Vice-Presidente é importante 

neste sentido, acredito que não cabe ao Conselho entrar na discussão, 

a  discussão  pertence  agora  à  sociedade,  mas  cabe  ao  Conselho 

esclarecer as bases da discussão que o parecer colocou.

Esse  é  o  meu ponto.   E  também reivindico  que  no  espaço 

religioso atual, que funciona sem contrato, na base do acordo verbal, 

esse  parecer  tem  que  ser  lido,  não  cabe  aos  Conselheiros  e  ao 

Conselho ir lá discutir se é certo ou errado.  Cabe-nos ler o parecer e 

formar a discussão para que as pessoas fiquem sabendo o que é que 

está sendo proposto para discussão.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Conselheiro Daniel,  na última reunião,  a qual  o senhor  não 

compareceu, mas foi lido o seu encaminhamento, a sua sugestão e o 

Conselho  decidiu  por  estabelecer  um  link,  não  saiu  no  edital,  mas 

estabelecer um link e divulgar o parecer na página.  Penso que, talvez, 

precisemos agora é de ter outras formas de divulgação do parecer.

Parece que só na página do Conselho da EBC não está sendo 

suficiente, talvez possamos ver a possibilidade de publicar em algum 

jornal o parecer da EBC para esclarecer melhor qual é a posição hoje do 

Conselho com relação ao tema.

Tem o Professor Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  SÉRGIO  PINHEIRO –  Valendo-se 

aqui do meu Colega Laurindo, não há muito o que discutir, a presença 

desses programas religiosos como estão formatados é inconstitucional e 

pronto.  Desde que a maioria dos consultados ache que é uma boa, não 

dá para continuar.  Isso é o básico.

Segundo,  quem  é  que  dá  alguma  orientação  a  esses 

pregadores que têm os programas sem contrato?

Alguém tem que dizer àqueles que precisam ler o parecer, ao 

menos.  Concordo com o Sr. Ministro Juca Ferreira, penso que é um 

vespeiro mexer nesse negócio.  Mas um dia essa República vai ter que 

enfrentar  isso,  não  dá  para  continuar  com o  privilégio  católico,  mas 

absolutamente delirante em uma República moderna.  É um vespeiro, é 

muito bom que isso não tenha sido tratado em eleição, mas alguns já 

tiraram lasquinhas do debate.
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Então, a consulta, penso que tem que se publicar tudo mesmo 

e pronto, não é a primeira consulta que se faz nesse governo, não vejo 

muitos problemas.

Agora,  perguntaria  a Presidente  do Conselho,  porque penso 

ser curioso que haja uma celeuma sobre se houve uma votação ou não. 

Porque a minha impressão é que houve, mas se não houve gostaria de 

perguntar, qual é o status desse parecer?

A última coisa, concordo também com o meu Colega Daniel 

que esse parecer precisa ficar claro, porque senão fica parecendo que 

queremos exterminar, quer dizer, a minha tendência é acabar com os 

programas religiosos, mas isso não dá, então, precisamos seguir o que 

a Constituição prescreve, seguirmos isso e pronto.  Penso que depois 

das eleições vamos ter espaço para poder caminhar nisso sem pisar em 

ovos.

Muito Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Conselheiro  Paulo,  houve  sim,  foi  apresentado,  na  última 

reunião discutimos a forma do encaminhamento do edital e havia uma 

proposta de que o edital saísse com o parecer, divulgado nos jornais, 

etc.  E outro que fizéssemos somente um  link com o parecer.   E foi 

votado e as pessoas manifestaram-se a favor de um link e esse link foi 

apresentado, foi colocado no edital e o parecer foi colocado público.

Aprovamos, mudamos algumas coisas que discutimos, foram 

duas reuniões em que discutimos o parecer.  E a forma em que ele foi 
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apresentado ao público foi dessa maneira que decidimos, que seria um 

link.  Foi votado.

Sr. Ministro

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  Penso  que  estamos,  de  certa  forma,  nesse  processo 

pagando o preço da nossa inexperiência nessa questão de como lidar 

com consultas públicas aqui dentro da EBC, especificamente.

Se bem me lembro,  o que acabou prevalecendo na votação 

para que se fizesse um link e não se botasse diretamente o parecer foi a 

preocupação de que isso poderia dar a impressão de que a discussão 

estava fechada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Estava esgotada.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Estava esgotada, e isso inibisse a discussão iniciada.

O que estamos vendo?

A  solução  que  adotamos  provocou  o  efeito  diametralmente 

oposto ao que se queria, ou seja, então não se tem a ideia de qual é a 

posição do próprio Conselho Curador que aprovou aquele parecer, quer 

dizer,  está  dando  a  impressão  de  que  a  discussão  já  está  fechada, 
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porque o documento que mostrava que não estava fechada não está 

revelado.

Penso  que  deveríamos  promover  algumas  alterações. 

Primeiro,  deveríamos  esticar  um pouquinho  o  prazo  da  consulta,  ao 

invés do dia 04 colocarmos para duas semanas depois ou algo assim. 

Estender um pouquinho.

Por  quê?   Porque,  na  verdade,  a  consulta  pública  é  uma 

formalidade no  momento,  ela  não  está  aberta  para as  pessoas,  não 

estão vendo a opinião dos outros, não está tendo um debate.  Temos de 

organizar o debate.  A forma que escolhemos, na verdade, a consulta 

pública está meio travada, meio secreta.  Então, proponho adiarmos o 

cronograma umas duas semanas, o prazo aumentaria, todo o parecer 

passaria a ser a primeira contribuição que abriria o debate, e todas as 

outras que já chegaram iriam para o site.  Com isso se abriria o debate.

Isso  é  uma  primeira  questão,  se  reformulássemos  em 

qualidade de debate.   Não faz sentido uma consulta pública em que 

ficam meio clandestinas as posições, pode ser até que não seja todo dia 

que seja posto no site, que seja semanalmente, uma coisa assim, mas 

penso que deva ter uma rotina, mas o princípio básico seria desse jeito, 

absoluta e total publicidade, a não ser naquilo que seja uma ofensa, que 

se faça uma moderação, de bons modos.  Essa é primeira questão que 

penso ser importante.

Acredito que nesse assunto deveríamos ir  com tranquilidade 

porque não tenho a  menor  dúvida de que vai  causar  uma confusão 

monumental.   Agora,  penso  que  é  bom no  seguinte  sentido,  é  uma 

discussão importante  de se ter.   Depois,  politicamente,  podemos até 

chegar à conclusão de como vamos fazer a transição para poder aplicar, 
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mas isso em um segundo momento, mas acredito que a discussão é 

importante, ou seja, uma TV pública deve ter atos religiosos, etc.

Li,  por  exemplo,  a  carta  do Bispo  do  Rio  de Janeiro,  e  me 

sensibilizei,  um  monte  de  gente  de  doente  que  é  católico,  não  sou 

católico, então me sinto à vontade, sensibilizo-me, mas pergunto-me: E 

o sujeito que não é católico?  O sujeito que é mulçumano?  Acho que o 

nosso  debate  é  importante,  talvez  possamos  ter  um culto,  um culto 

ecumênico.   Não  tenho  solução,  só  penso  o  seguinte,  o  debate  é 

interessante,  então  não  tem  porque  recuarmos,  temos  que  fazer  o 

debate, vai haver confusão, não tem jeito, faz parte do jogo e para isso, 

quanto mais aberto, mais público for o debate, penso que será melhor. 

Por isso,  proponho essas mediações, fazermos uns ajustes para que 

possa render mais o debate.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Na verdade temos de sair de um sistema fechado, que não foi 

definido e por  isso ficou fechado,  para relatórios parciais  ou abertos, 

como o Sr. Ministro Juca Ferreira propôs.

Os relatórios parciais seriam feitos agora, colocando todos na 

página e a partir daí se deixar automático.

Seria isso?

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado  da  Cultura)  –  Olha,  relatório  parcial  sempre  vai  gerar  uma 

contestação  de  que  quem  está  fazendo  a  sistematização  está 

empenando,  principalmente  em uma coisa  apaixonada,  penso  que  é 
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melhor criar critérios, como o Sr. Ministro Franklin disse, e ser direto, ou 

seja, não vale xingar a mãe, não vale isso, não vale aquilo.  Mas dentro 

do tema e com o formato de um determinado jeito se possa até criar um 

espaço ao lado para textos maiores também serem divulgados, mas a 

disponibilização  direta  cria  credibilidade,  digo  isso  porque  já  tivemos 

vários debates.

Fomos  absolutamente  corretos  na  Lei  Rouanet,  inclusive 

porque ganhamos o debate, até por uma questão prática, não tinha por 

que tergiversar e os que são contra ficam dizendo: “eles sistematizaram, 

olha  aí,  essa  malandragem  e  tal.”  E  agora,  no  direito  autoral  está 

“chapado”, “entra direto”, deixa lá a sua manifestação e fica muito clara a 

lógica da transparência como condutora do processo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Fui informada de que não há hoje um sistema para consolidar 

tudo on line.

Então, teremos, de qualquer maneira, de construir um texto em 

word e postar na página do Conselho Curador.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – São modelos diferentes, mas se quiser contar com 

a base técnica lá do Ministério, como sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Então, todos decidimos?
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Ampliarmos  o  prazo,  mais  quinze  dias,  criamos os  critérios, 

porque temos que estabelecer  os critérios  senão nós todos além de 

sermos excomungados seremos xingados.  E colocamos todos os textos 

on line.

Está certo?  Agora sim tomamos uma decisão.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Mas não 

vamos ter uma reunião no dia 9?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O parecer vai 

ser divulgado aí nessa...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Divulgado já está.  Já está na página, mas parece-me que...

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Claro,  ele 

abre a página.  Essa foi a proposta que achei razoável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Ele abre a página.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Abriu a partir 

da discussão que gerou o parecer.
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – É isso.  Posso dar uma sugestão?

Uma consulta pública é sobre a resolução do Conselho, não é 

isso?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Então, que se abra a página e que a estruturação 

da  consulta  seja  a  respeito  do  posicionamento  sobre  o  todo,  do 

posicionamento  sobre  aspectos.   E  coloca-se  de  um  jeito  que  as 

pessoas possam se manifestar e criar uma complexidade na resposta 

que seja visível e “livrar a cara” da minha amiga Tereza Cruvinel que 

não pode ser responsabilizada por uma decisão que não foi dela, foi do 

Conselho.

Não é mesmo, Tereza?  Senti o seu drama.  E o padre que 

você conhece deve estar atrás de você.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Lá na exceção são os bispos.   Dom Damasceno fez um telefonema, 

quer dizer ligue para a Presidente...

E  é  porque  Dom  Damasceno  está  receando  que  isso  caia 

sobre a missa de Nossa Senhora Aparecida, na Cultura.  Porque, nesse 

caso, a TV Brasil faz a Cultura também.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Você ainda é o bispo, pior sou eu, em outubro, que é a Nossa 

Senhora de Nazaré.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Acho que vamos voltar a uma questão e cumpre a mim como jurídico da 

EBC esclarecer, sobre uma questão que foi debatida anteriormente e, 

salvo  engano,  foi  o  Conselheiro  que  suscitou  a  questão  do  parecer, 

porque  o  link  e  não  o  parecer,  ele  não  estava  presente,  mas  é 

importante esclarecer.

Quando o jurídico foi suscitado a opinar sobre esse assunto, 

nós nos manifestamos nos seguintes termos, de que não é de praxe, 

nas consultas, o órgão que está consultando ao público, antecipar a sua 

opinião.   Ele  pode  esclarecer  o  motivo  da  consulta,  agora,  opinar 

previamente, ele pode influenciar o processo de consulta.

Então,  a  ideia  seria  o  quê?   Penso  que  é  importante  o 

Conselho  esclarecer  sim  de  que  não  se  trata  de  um  processo  de 

cassação de um programa religioso, mas de uma reformatação, de um 

processo de colocação desse debate em público,  em função de uma 

previsão  constitucional.   Não  uma  posição  do  Estado  em relação  à 

religião  ou  então  ele  fazer  proselitismo  ou  fomentar  isso.   E  fazer 

referência ao parecer.

Essa foi  a  nossa opinião,  enquanto jurídico.   Logicamente é 

uma  opinião  e  está  sendo  submetida  ao  Conselho,  mas  de  forma 



31

alguma queremos induzir ou deixar de induzir o público a opinar sobre 

determinado aspecto ou não.

Acredito  que se adentrarmos nessa questão  opinativa  sobre 

proselitismo ou não, e o parecer queira ou não tem uma certa carga 

nesse sentido,  podemos acirrar  ainda mais o debate,  as  raivas e  os 

sentimentos religiosos.   Acho que pode ser  um processo  que possa 

atingir ao próprio Conselho e quando ele opina de forma mais...

De qualquer forma o parecer está público, está “linkado”, está 

informado.  As pessoas que acessam a consulta têm acesso ao parecer 

e isso não deixou de acontecer.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas o Conselheiro está querendo mudar agora, ele quer voltar a pôr o 

parecer antes do edital.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Exato.  Fecho mais com a posição do Conselheiro 

Daniel.  Inclusive baseado na experiência do Ministério da Cultura.

Todas as consultas públicas que fizemos foram sobre textos, 

propostas do Ministério da Cultura.  E isso expõe positivamente, ou seja, 

estamos propondo isso, e abre a possibilidade da negação, da crítica 

parcial ou total da contribuição, inclusive vem prevista a possibilidade de 

redações diferentes para aspectos da coisa.  Isso amadurece a relação 

do poder público ou no caso aqui da EBC com o público.  Não diminui 

em nada, não acirra nada, não é isso que estamos discutindo, porque 

senão ficam muitos meandros na comunicação.   O Conselho decidiu 
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isso  e  está  fazendo  a  consulta  pública  para  saber  a  opinião,  um 

posicionamento.   E  podem  vir  negações,  apoios  e  contribuições  no 

sentido  do  período  de  transição,  deixa  a  missa,  mas  colocam  uma 

sessão afrobrasileira.  Olhei para o Jorge e me lembrei do exemplo.  E 

coisas do gênero.  Penso que isso é legal, é aberto, limpo, transparente, 

o que está sendo consultado, ou seja, a consulta é sobre a resolução do 

Conselho, então tem que estar lá para poder nortear.

Penso que isso é positivo e não negativo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Então vamos passar para o próximo ponto de pauta.

Fica aprovado isso e vamos dar encaminhamento.  É isso?  Em 

quinze  dias  entra  o  parecer,  vamos  ter  que  criar  alguns  critérios  e 

modelos para todos e colocamos todas as contribuições  on line.  Mais 

quinze dias com quatro, ficará para o dia 19.

Para  começarmos  a  discussão  sobre  o  regimento  interno, 

gostaria de pedir ao Sr. Diogo, Secretário Executivo, que apresentasse 

rapidamente os pontos que propomos alterar e os Conselheiros fazem 

suas  considerações  e  propõem alguns  outros  pontos  que  porventura 

não tenham sido abordados.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas,  a  imensa  maioria  das  sugestões  de 

alteração propostas – Cid poderia projetar para mim aquele arquivo, por 

favor  –  se  devem  em  função  de  a  Lei  11.652  ter  sofrido  algumas 
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mudanças quando da conversão da Medida Provisória original que foi ao 

Congresso Nacional e foi tornada Lei.

Então, essas poucas mudanças que foram feitas no momento 

da aprovação da Lei são algumas atualizações do regimento interno e 

essas atualizações compõem a imensa maioria dos tópicos que vamos 

passar a apresentar agora.

A primeira alteração, na página dois,  por favor, Cid.  Ela se 

refere  à  consulta  pública  para  renovação  do  Conselho  Curador  e  a 

sugestão é a inclusão de um termo: “Formular as diretrizes”.  Porque o 

termo original  estava simplesmente,  “acompanhar”,  e o termo que foi 

colocado na Lei 11.652 é “realizar a consulta pública”

Então, a sugestão é que acrescentemos esse termo, “formular 

as diretrizes e acompanhar o processo de consulta pública”, para que 

estejamos em sintonia com o espírito com que determinou o legislador.

A  segunda  alteração  proposta  –  poderia  avançar  mais  uma 

página, por favor?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Poderíamos, talvez, nos manifestarmos sobre cada ponto ou 

vocês querem...  Sobre cada ponto, se todos concordarem.  Melhor.

Então, tudo bem com relação a essa alteração?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

A segunda alteração, para cima Cid, por favor.  Isso mesmo.  Artigo 4º, é 

mais simples ainda, só atualizando o número de membros do Conselho 



34

Curador, os dois representantes do Congresso Nacional não constavam 

da  Medida  Provisória  original  e  foram  incluídos  no  momento  da 

discussão da Lei no Congresso.

Essa é a próxima sugestão de alteração.

Na página 4, por favor, Cid, a mesma coisa, a inclusão de dois 

membros representantes do Congresso Nacional, um representante da 

Câmara dos Deputados e outro do Senado Federal, indicados no item 2, 

do art.  15,  da Lei  11.652 e no item 5,  do art.  25,  do Decreto 6.689. 

Também mais uma adaptação ao que foi definido pelo legislador.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Diogo,  no 

parágrafo 1º está faltando alguma coisa.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

É verdade.  O Dr. Marco está por aí? Você tem o regimento original, no 

VADE MECUM?

Vamos buscar  Conselheiro e retornamos com essa questão. 

Mas certamente é dos representantes dos funcionários.

Página 6, por favor, Cid.

Em relação às reuniões ordinárias, a redação anterior definia 

que o Conselho Curador se reunirá ordinariamente no mínimo a cada 

dois meses, e ele pontua os meses em que o Conselho Curador deve se 

reunir.

Aliás,  no mínimo a cada dois meses não consta da redação 

original,  ele só menciona os meses nos quais,  em tese,  o Conselho 
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Curador deveria se reunir.  A sugestão é que coloquemos, “no mínimo a 

cada dois meses”, e retire a menção tanto aos meses quanto ao dia em 

que o Conselho deve se reunir para que não fiquemos com uma amarra 

que nos parece desnecessária.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Tenho uma 

ponderação.  Acredito que data precisa sempre evita pelo Conselho e 

não pelas considerações.  Se não fica parecendo prerrogativa apenas 

do Presidente.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Nessa  parte  mantivemos  a  redação  anterior,  Conselheiro,  podemos 

alterar certamente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – E tira o restante, “previamente formado...”

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Mas digamos que por alguma razão o Conselho não se 

reuniu e alguém precisa definir.  Então, os dois, pelo Conselho ou pelo 

Presidente...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Como nos fizemos este ano.
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O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Na reunião de fevereiro.

Ficamos  com  essa  redação:  “com  o  Conselho,  pelo 

Presidente”.

O art. 13, esse é um artigo que não existia e nos pareceu ser a 

grande  lacuna  do  antigo  regimento,  que  não  havia  quorum para  as 

reuniões.

Há uma primeira sugestão, mas é simplesmente uma primeira 

sugestão,  de  que  o  quorum seja  no  mínimo  de  50% (cinqüenta  por 

cento) dos membros empossados.  Hoje nós temos 22 (vinte e dois) 

empossados,  o  quorum mínimo  são  11  (onze),  mas  se  tivermos, 

eventualmente,  18  (dezoito)  empossados  o  quorum mínimo  seria  9 

(nove).   Essa  é  uma  primeira  sugestão  para  discussão  dos  Srs. 

Conselheiros e Conselheiras.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – É razoável 50% (cinqüenta por cento)?  Aprovado?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

O  art.  14,  mais  uma  adaptação,  não  tínhamos  a  figura  do  Vice-

Presidente  e  não  tínhamos  a  figura  do  membro  representante  do 

Congresso Nacional, que no espírito da Lei o legislador buscou igualar 

aos  Conselheiros  da  sociedade  civil.   Então  é  mais  uma  simples 

adaptação à Lei 11.652.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – (Intervenção fora 

do microfone – inaudível)

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

O projeto  do  site,  Professor  Murilo,  que estamos trabalhando com a 

Diretoria Executiva, tem justamente esta preocupação.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  Essa  questão  do  público,  depende  do  que  você  está 

chamando  de  público.   Uma  coisa  é  que  as  reuniões  tenham 

publicidade, esse é um tipo de coisa que você pode definir, outra coisa é 

que a reunião tem que ser aberta.  Outra coisa, ela tem que ser aberta 

ao público, o público vem, senta aqui, etc.  São três coisas diferentes.

Além disso, não penso que devamos dizer “todas as reuniões 

do  Conselho  Curador”.   Porque  penso  que  em  determinadas 

circunstâncias, pode ter um dia, que o Conselho Curador ache que a 

reunião, sei lá, que exista alguma coisa que o Conselho Curador quer 

tratar.  Não acho que se deva fechar essa porta, a princípio.  “Todas as 

reuniões devem ser  públicas”,  não acho que ele tenha que fechar  a 

porta,  podia  ser,  “Serão  públicas  quando  a  reunião  do  Conselho 

Curador, a menos que haja uma resolução expressa em um sentido”. 

Alguma coisa,  abrir  uma exceção porque se pode um dia achar  que 

alguma..., que haja uma acusação a uma determinada pessoa, você não 
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quer  tratar  ainda  com um grau  de  publicidade  antes  de  se  verificar 

exatamente do que se trata, é um exemplo.

Penso que seria justo ter uma precaução.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Poderia 

colocar uma ressalva.  “Salvo resolução que seja em sentido contrário”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Mas  não  teria  que  esclarecer  o  que  é  esse  termo,  “serão 

públicas”.  Serão abertas ou serão dadas publicidade às resoluções?

Penso que teria que esclarecer melhor o que diz com o termo 

“serão públicas”.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Levantei  essa 

questão  porque  justamente  agora,  o  regimento  da  ANATEL  prevê 

exatamente  isso.   Elas  serão  públicas,  abertas  ao  público.   E  um 

membro do Conselho resolveu regulamentar isso agora e está dando a 

maior confusão dentro do próprio Conselho.  Se tem um dispositivo aqui, 

eventualmente...

Conselho  Diretor,  é  o  Conselho  Diretor  da  ANATEL,  o 

regimento dispõe que as reuniões serão públicas.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 
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República) – As sessões do Congresso Nacional são públicas.  Mas não 

quer  dizer  que  a  pessoa  chegue  e  sente  no  plenário.   Existem 

gradações.  Há reuniões que são secretas.   E não existe nada mais 

público do que o Congresso.

Existem  sessões,  em  todas  as  comissões  as  sessões  são 

públicas, mas em determinadas comissões se pede uma coisa secreta, 

porque a pessoa quer fazer determinadas revelações...

Então,  penso  que  o  público,  estamos  falando  de  público, 

poderia vir “uma maior galera” sentar aqui, pode ser, a seu critério, mas 

o outro pode ser que as reuniões tenham que ter publicidade ou tenham 

que ser transmitidas publicamente.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Permite-me um esclarecimento.  Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Pois não.  Tenho a impressão de que este “públicas” é no 

sentido da publicidade.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Só um esclarecimento.  Esse sentido de público é um sentido legal, ele 

não quer dizer que as audiências contarão com a participação popular.

Da mesma forma que a audiência do Conselho é pública, a do 

Congresso Nacional, como usou o Sr. Ministro, é pública e as audiências 

em juízo também são públicas, não quer dizer que se vá lá na audiência 
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em que está havendo um litígio entre A e B, e poderia entrar todo mundo 

só porque a audiência é pública.  A questão não é essa.  A questão é 

que não é mais permitido audiências secretas.

Esse  é  o  sentido  da  publicidade.   O  sentido  da  norma,  do 

mandamento legal  é nesse sentido.   Quer  dizer,  você proibir  que se 

façam reuniões fechadas.  Reuniões que não se tenha conhecimento do 

seu teor.  Esse é o sentido da publicidade.

Creio que se criarmos uma exceção estaremos ferindo a lei.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Mas o Congresso Nacional tem reunião secreta, se for um 

impeachment a reunião é secreta.  A votação é...

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Mas a previsão é constitucional, Sr. Ministro.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Mas se tem uma previsão constitucional...

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – A 

ressalva é constitucional.
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CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Mas se uma determinada sessão no Congresso Nacional 

pode ser secreta...

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Ela é secreta porque a Constituição naquele momento autorizou.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Um  pouco  antes  do  termo  “art.  15”  tem  “publicidade  das 

reuniões”.  Talvez nesse ponto possa...

“Publicidade das reuniões”, talvez esteja claro esse ponto.

Deixa como está?

Deixa assim, vamos passar.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  Você  não  me  convenceu.   Cansei  de  ver  reunião  de 

comissão, na qual a comissão do Congresso se reúne, e secretamente, 

para receber  uma informação.   E o  Congresso é uma coisa pública. 

Cansei de ver.  Não é só porque está ressalvado na Constituição, não.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Insisto  na 

ressalva, penso que deveríamos aprovar uma ressalva.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Então vamos votar.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Insisto em 

uma ressalva porque penso que é impossível  prever  todos os casos 

excepcionais.   Vejo  que  é  possível  eventualmente.   Quando  li  esse 

ponto entendi que seriam abertas ao público.  Acredito que isso é muito 

simpático...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Mas está “publicidade” antes, “publicidade das reuniões”.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Pois é, mas 

enfim, penso que deveríamos aprovar uma ressalva.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Porque aí interpreta como quiser.

 

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos votar então?
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O Conselho 

é que vai decidir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Alguns pensam que devemos deixar como está e outros estão 

com uma proposta de que haja uma vírgula após o termo “Conselho 

Curador e a salvo resoluções contrárias do próprio Conselho”.

Vamos partir para a votação.

Quem é a favor de deixar como está?

“Salvo  resolução  do  Conselho  contrária  a  do  Conselho 

Curador.”

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Oito votos.  A não ser que queria refazer.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – A outra agora, com ressalva, agora quem vota?

Abstenções?  Nenhuma.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Nove a oito.  Com ressalva.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Com ressalva ganhou por nove a oito.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

A proposta de texto, Sra. Presidente.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Penso que a ressalva pode ser “salvo”...

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Salvo expressa resolução em contrário do Conselho Curador.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Eu só desempato, não voto.  Só dia 3 é que eu vou votar.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Seguimos, Sra. Presidente?

Por  favor  Cid,  a  próxima  página.   Página  7,  art.  19. 

“Participação nas reuniões”.

A proposta é de se incluir o Ouvidor Geral, que é também uma 

determinação legal, e de se substituir um termo “sempre que possível, 

todos os demais Diretores da EBC”, o que nos pareceu um termo sem 

cunho normativo esse “sempre que possível”, substituir por “sempre que 
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convidados ou convocados”, ou pela Presidência do Conselho Curador 

ou  pelo  Diretor  Presidente  da  EBC.   O Conselho  pode convidar  um 

Diretor  porque  acha  necessário  e  a  Diretora  Presidente  da  mesma 

forma.

É algo que já vem ocorrendo na prática.

Art. 21.

Aquele estava faltando, esse conseguimos captar.

Art.  21,  também  simplesmente  uma  adaptação  à  Lei.   O 

legislador  igualou  os  membros  representantes  da  sociedade  civil  ao 

Congresso Nacional.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Há  um 

acréscimo  dos  membros  do  Congresso  Nacional.   E  no  texto  está 

faltando.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Exatamente.  No começo da página seguinte, não colocamos também 

um membro representante do Congresso Nacional, então, precisaríamos 

acrescentar no início da página 8 também, “membros representantes da 

sociedade civil e membros representantes do Congresso Nacional”.

No item c deste mesmo artigo, o item c da próxima página, uma 

questão que não entrou nesta proposta de mudança, mas foi levantada 

recentemente por alguns Conselheiros e nos pareceu pertinente colocar 

a  proposta.   A  segunda parte  deste  item c  diz  que:  “certo  que esta 

remuneração será devida apenas nos meses em que ocorram sessões – 
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evidente – e não será acrescida em mês específico se houver mais de 

uma sessão.”

Isso se aplica, por exemplo, ao caso atual de hoje e amanhã, 

mas se aplica também, por exemplo, a um mês em que há uma reunião 

no dia primeiro e no dia 30.  Do ponto de vista legal é o mesmo mês. 

Mas  se  mantivermos  isso  daqui  não  poderemos  remunerar  os 

Conselheiros  pela  presença  deles  nas  reuniões,  sendo  que  eles 

perderão  dois  dias  de  trabalho,  assim  como  estão  perdendo  hoje  e 

amanhã.

Mas a nossa proposta, Sr. Conselheiro, é que retiremos isso, 

até  para  que  em  reuniões  ordinárias  possamos  remunerar.   Mas  a 

proposta é que inclusive em reuniões ordinárias possamos remunerar os 

Conselheiros.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Qual é a proposta?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Que retiremos esta segunda parte.  A frase inteira.  Supressão.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – A minha dúvida é o que eu já venho a ler logo em seguida.
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“Poderão os membros representantes da sociedade civil e os 

representantes  do  Congresso  Nacional  renunciar  ao  direito  de 

recebimento da remuneração recebida no item c do presente artigo”.

E os membros do governo podem renunciar?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Eles podem renunciar.  Podemos acrescentar.  Eu proporia retirar tudo. 

“Membros do Conselho Curador podem renunciar.”

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Há  um 

problema também na letra b, que quero levantar.

Na letra b do art. 18, página 8.  Tem uma minúcia do problema 

das  três  diárias.   Penso  que  deveria  prever:  “Compreendendo  essa 

estadia, diárias, alimentação feita no hotel e taxas no máximo de três 

diárias.” Tirar esse detalhamento que me parece supérfluo.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

E qual seria a proposta final, Professor, do texto?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Que 

colocasse  simplesmente,  “Compreendendo  essa  estadia,  diárias, 

alimentação feita no hotel e taxas em no máximo de três diárias.” E o 

resto continuava.
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O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

A redação ficaria assim, pela proposta do Conselheiro Daniel:

Letra b, “estadia em hotel na cidade em que deva realizar-se a 

reunião  do  Conselho  Curador  compreendendo  esta  estadia,  diárias, 

alimentação feita no hotel e taxas em um máximo de três diárias.”

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – E o resto fica 

mantido também.  Ninguém vai pagar as nossas bebidas alcoólicas.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Página 9, Cid, por favor.

Esse parágrafo 1º é também mais uma mera adaptação à Lei. 

Dizendo que o  Presidente  do Conselho Curador  será eleito  entre  os 

membros  representantes  da  sociedade  civil  e  representantes  do 

Congresso  Nacional.   Uma vez  que  o  legislador  igualou  essas  duas 

categorias  e,  inclusive,  temos  uma  Vice-Presidente  do  Congresso 

Nacional.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Pode-se dizer que não vota nem membro representante do 

Governo nem o representante dos funcionários?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Nem o representante dos funcionários.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Penso  que  na  lei  diz  que  não  pode  ser  Presidente 

representante do Congresso Nacional.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Podemos checar.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Pergunte ao Diretor Jurídico.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Marcos,  você  tem a  lei  em  relação  à  página  9.   Ali  em  cima,  está 

projetado o parágrafo 1º.

A questão da Conselheira Vice-Presidente Ana Fleck é que ela 

pensa,  não  tem  convicção,  mas  pensa  que  na  lei  só  os  membros 

representantes  da  sociedade  civil  podem  ser  eleitos  presidentes  do 

Conselho Curador.

Queremos tirar essa dúvida.  Vamos passando.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO REIS FILHO –  Sr.  Diogo, 

queria  discutir  esse  parágrafo  2º,  porque  não  gosto  de  eleição  por 

aclamação.   Penso  que  isso  pode  suscitar  constrangimentos, 

atualmente é impensável, mas no futuro...
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Então, proponho que a eleição do Presidente do Conselho seja 

feita  em escrutínio  secreto  por  maioria  de  votos.   Devemos suprimir 

porque  se  amanhã  alguém  sugerir  para  fazer  por  aclamação  e  se 

alguém disser que não quer já vai ficar malvisto.  Conforme forem as 

circunstâncias.

Penso que é melhor estabelecermos que vai ser secreto.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Há lá para frente uma outra menção a essa questão que temos que 

retirar também.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Também há 

lá na frente uma outra hipótese de aclamação.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

A proposta é que a segunda frase seja inteiramente suprimida.

A próxima alteração é a criação do Vice-Presidente, embora já 

tenhamos criado, esse nome ainda não tinha entrado formalmente no 

regimento.

“Ao Vice-Presidente cabe substituir o Presidente do Conselho 

Curador  quando  este  encontrar-se  ausente  ou  afastado  de  suas 

funções.

Parágrafo 1º – O Vice-Presidente do Conselho Curador será 

eleito entre os membros representantes da sociedade civil e membros 

representantes do Congresso Nacional.”
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É a mesma redação do Presidente.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O Sr. Marco está 

vendo se o Presidente...

Eu  não  quero  destituir  a  Conselheira  Ana  Fleck,  de  modo 

algum.

Pergunto se...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Não é a questão da Vice-Presidência, mas da Presidência.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Sim,  mas  por 

analogia...

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Se o Vice-Presidente substituir o Presidente.

E o parágrafo 2º, teríamos também que retirar esta questão da 

aclamação para mantermos a coerência.

O  parágrafo  3º,  Cid,  por  favor,  do  art.  26,  em relação  aos 

relatores.  A intenção aqui é repetir o que já estamos dizendo no próprio 

art. 24 deste regimento, que o relator das matérias será designado pelo 

Presidente do Conselho Curador.  Havia uma contradição entre o que 

dizia este artigo e o que diz o art. 24.
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O  art.  24  diz  que:  “Compete  ao  Presidente  do  Conselho 

Curador nomear relatores para se pronunciar sobre as matérias”.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Tenho,  se  for 

possível, uma observação sobre o parágrafo 1º.

Ela é potencialmente antipática, mas não quero deixar de fazer.

Diz aqui: “Entre as situações concretas e relatadas pelo relator 

estão,  inclusive,  denúncias,  reclamações,  etc.,  da  sociedade  civil, 

expressas de maneira formal ou informal, individual ou coletivamente por 

pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  qualquer  natureza,  especialmente  de 

movimentos sociais e entidades do terceiro setor.”

No “especialmente” em diante tenho restrições, não só pelas 

idiossincrasias com relação ao conceito de terceiro setor.

Parece-me  aqui  uma  exceção.   Sociedade  civil  cobre 

amplamente tudo o que estamos mencionando ali.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Acabamos o parágrafo no termo “qualquer natureza”.

É isso, Sr. Conselheiro?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Essa é a minha 

sugestão.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Está ok?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

O  art.  27  é  uma inclusão  de  um termo que  nos  pareceu  pertinente 

porque também já é citado tanto na Lei 11.652 quanto nesse regimento, 

de  que  ao  Conselho  também  cabe,  além  de  promover  estudos  e 

pareceres,  deliberar  resoluções,  recomendações,  moções  e  outras 

solicitações.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  O  problema  é  o  português.   Nós  falamos  deliberar 

resoluções?  Seria aprovar resoluções.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Aprovar.   Então,  a  alteração  seria  a  inclusão  do  termo  “aprovar 

resoluções”.

Formular e aprovar?

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Você pode rejeitar, mas formular? Você não aprovou.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Temos agora as resoluções.   O Presidente  assina...   Seria 

votar.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Formular e votar.

Sra.  Presidente,  estas  foram as  sugestões.   Há  uma última 

sugestão enviada pelo Conselheiro Takashi Tome por e-mail.

As câmaras estão aqui e, aliás, elas são flexíveis.  Elas podem 

ser alteradas por resolução.

Dr. Marco, não sei se conseguiu tirar aquela dúvida.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Fiz  uma consulta  rápida  aqui,  mas quero  a  vênia  dos  Colegas  para 

posteriormente fazer isso com mais profundidade.

Mas,  a  princípio,  numa  primeira  leitura  da  Lei,  e  em  uma 

releitura  novamente,  não  há  vedação  aqui  de  que  um  membro  do 

Congresso Nacional ocupe a Presidência.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Há expressa vedação.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Há expressa vedação?  Desculpem-me, mas a leitura aqui é rápida.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MACHADO REZENDE (Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Voltando a Lei, por favor.

A proposta da palavra “votar”, penso que a palavra “deliberar” 

quer dizer isso.  Ficou faltando ali apenas uma palavra que é “sobre”.

“Deliberar sobre resoluções, propostas e assim por diante”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Na verdade, o Conselho vota e aprova as resoluções que o 

Presidente  assina  e  promulga,  como competência  do  Presidente  diz: 

“Promulgar  resoluções”.   Tem até  duas  vezes.   “Promulgar  tão  logo 

aprovada e fazer cumprir as resoluções do Conselho Curador”.

Então,  o  Conselho  tem que aprovar.   O Sr.  Ministro  Sérgio 

Rezende  colocou  uma  questão  com  relação  às  manifestações  do 

Conselho.

Art. 27, na página 10.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Então, voltamos à redação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Sim, “deliberar sobre resoluções”.
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O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

“Deliberar sobre resoluções”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Agora,  dê uma olhada aqui na página 9,  a competência da 

Presidência, itens H e J.  “Promulgar resoluções do Conselho”.  E de 

novo.  “Promulgar tão logo aprovada e fazer cumprir as resoluções do 

Conselho Curador”.

Basta só uma vez.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Tem que fazer cumprir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Fazer cumprir as resoluções do Conselho.  Promulgar.  Coloca 

aprovar e fazer cumprir, tira a letra H.

Mais alguma sugestão?  Podemos finalizar?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Presidente, há uma sugestão do Conselheiro Takashi Tome de inclusão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Pode ler.
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O  Conselheiro  Takashi  enviou  uma  sugestão  por  e-mail. 

Pedirei para o Sr. Diogo ler.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

Gostaria de submeter à apreciação do egrégio Conselho proposta de 

inclusão de um item em seu regimento.

Considerando que é competência do Conselho Curador opinar 

sobre  matérias  relacionadas  ao  cumprimento  dos  objetivos  da  EBC, 

aprovar  diretrizes  e  aprovar  em  editorial,  considerando  que  os 

Conselheiros  e  Conselheiras  são  oriundos  de  diversas  áreas 

profissionais e não necessariamente da rádio difusão, que o setor de 

rádio  difusão  vem  passando  por  várias  mudanças  decorrentes  da 

convergência  digital,  que  é  difícil,  senão  impossível  estar 

adequadamente atualizado nessas tendências e considerando que os 

congressos  técnicos  são  um  excelente  meio  de  obter  a  atualização 

necessária  para  aqueles  que  não  vivenciam  o  dia  a  dia  do  setor, 

gostaria  de  propor  a  inclusão  de  mecanismos  que  possibilitem  aos 

membros do Conselho Curador participar dos referidos congressos, os 

quais, via de regra, apresentam elevada taxa de inscrição.  Assim segue 

proposta de inclusão de artigo.

Artigo “x”: 

“Visando o aperfeiçoamento de sua atuação é facultado aos 

membros do Conselho Curador a participação em congressos e eventos 

técnicos profissionais com inscrição e estadia,  às expensas da EBC, 

respeitando os seguintes limites:
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a) o valor total das inscrições por ano não poderá ser superior a 

três vezes o estabelecido no art. 21, alínea c, por membro do Conselho 

– que presumo seja o art. da remuneração.

b)  o  número total  de eventos por  ano  é  limitado  a  três  por 

membro do Conselho.

Parágrafo Único – Os congressos e eventos deverão atender 

um dos seguintes critérios a seguir:

1 – Estar dentro dos objetivos e escopo do Conselho Curador 

ou;

2 – Estar dentro dos objetivos e escopo de atuação da EBC.”

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  Que  os  membros  do  Conselho  poderão  participar  de 

congressos, etc., desde que haja uma decisão do Conselho e, nesse 

caso,  as  despesas correrão por  conta da EBC,  mas daí  o  Conselho 

decide, é uma coisa excepcional.

Fixar quais são as condições?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Reuniões técnicas de interesse do Conselho.

Então, não deve constar no regimento.  Concordamos?

Se houver disponibilidade...
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A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Tenho dúvidas, gostaria que depois se examinasse melhor, Presidente, 

porque a lei fala algumas coisas sobre a exclusividade do jeton como 

única remuneração dos Conselheiros.  Não estou com a lei.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Mas não é remuneração.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas é bom tratar.  Não estou entrando no mérito, não.  Fazer curso, 

participar  de  congresso,  acho  ótimo.   Só  que  é  preciso  saber  onde 

estarão  regulamentadas  as  demandas  administrativas  do  Conselho. 

Elas estão crescendo a um ponto em que não estamos dando conta de 

atender, porque não temos orçamento, não temos pessoal.  É preciso 

regulamentar  isso,  porque as  demandas administrativas do  Conselho 

não  têm  previsão,  elas  precisam  estar  bem  previstas  para  que 

possamos atender.

Todo dia tem uma nova, todo dia chega uma nova.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Temos o Conselho de Administração.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Presidente.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Só um momentinho.  Sr. Marco, você quer esclarecer.  Estamos 

ainda em esclarecimentos.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Com  relação  à  questão  das  remunerações,  o  art.  16  da  nossa  Lei 

dispõe, claramente, que as reuniões serão remuneradas mediante pró-

labore,  nos termos do estatuto,  e suas despesas de deslocamento e 

estadia para o exercício de suas atribuições.  As reuniões.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante  do  Ministério  da  Educação)  –  Queria  complementar 

então.  A minha dúvida é a seguinte, tentando estabelecer um paralelo, 

acho que tudo isso vale a pena analisar com mais profundidade depois.

Até onde eu sei a ANATEL, por exemplo, tentando estabelecer 

um paralelo, não custeia a participação de eventos de Conselheiros, de 

membros do Conselho Curador.  O MINC não custeia a participação em 

eventos de membros do CNPC.

Não sei se há algum tipo de vedação da administração pública 

custear a participação em eventos de profissionais, por mais que sejam 

membros de um Conselho, que não são funcionários da administração 

pública.

Sugiro uma avaliação sobre isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos fazer a consulta com mais calma e, depois, se for o 

caso, incluímos antes da divulgação desse novo regimento.

Está certo?  Na dúvida jurídica é melhor termos cautela.

Temos mais algum ponto?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Tenho mais 

um  ponto  aqui.   No  sentido  do  fortalecimento  das  estruturas  do 

Conselho.

Penso  que  a  nossa  Presidente  deveria  ter  um  pró-labore 

distinto em relação aos dos demais Conselheiros.  A Sra. Presidente 

trabalha muito mais, as suas atribuições são muito mais complexas e 

diversas, então, realmente...

A Presidente ignora essa minha proposta, mas penso que ela 

surgiu aqui de uma conversa agora travada entre nós.   Acredito que 

devemos ter uma...  O cargo é o principal do Conselho em função de 

suas atribuições, muito maiores, cada Conselheiro vem aqui, estudos, 

dossiês,  naturalmente,  explana  seu  ponto  de  vista,  e  só  nos 

encontramos de novo daí a um mês, salvo estudos que realizamos, etc. 

Mas a Presidente têm uma série de atribuições.  Então, acredito que 

isso  deva  ser  considerado.   Ela  não  deveria  ser  tratada  como  uma 

Conselheira como os outros.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 
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República)  –  Deixa  eu  levantar  um problema.   Por  uma questão  de 

justiça social eu me associo.  Mas vejo alguns problemas.

Na verdade, o Conselho Curador não é uma estrutura, do ponto 

de vista administrativo, aqui ninguém é funcionário da EBC.  As pessoas 

são  independentes.   Você  começa  a  pagar  uma  coisa  e  daqui  há 

pouco...  Além do que, há pessoas aqui que são, penso que é até o caso 

da atual, ela é funcionária pública.  Quer dizer, se ela começar a ter uma 

outra remuneração aqui, é algo problemático.

Não  sei,  mas  gostaria  que  o  jurídico  pesquisasse. 

Sinceramente  entendo  o  conteúdo  de  justiça  social,  mas  acho 

complicado.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico) – 

Sr. Ministro, se o senhor me permite complementar.

Quando  fiz  referência  ao  art.  16,  quando  falamos  da 

remuneração, é que esta verba de custeio é uma verba que serve ao 

Conselheiro como uma forma de subsidiar a sua atividade.  E a forma de 

subsidiar, o gasto que ele vai fazer com este recurso que ele recebe da 

remuneração, do jeton, ele pode custear o seu curso, a participação em 

eventos.  Essa é uma forma de remuneração direta.  Ele não fala que 

pertence a esta estrutura administrativa e, dessa forma, poderia gozar 

de várias participações.

Agora,  o  Conselho  e  a  própria  EBC podem deliberar  sobre 

esses  assuntos  futuramente.   O  sentido  da  lei,  quando  ele  dá 

remuneração ao Conselheiro, é de que esse recurso dado custeie para 

ele as atividades inerentes ao ofício.
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Esse é que é o sentido da remuneração.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas não me 

parece  razoável  a  Presidente,  tendo  tantas  funções  suplementares, 

evidentemente  que  não  estou  pensando  em  integrá-la  ao  quadro 

administrativo da EBC, apenas que o seu pró-labore seja maior.  Seja 

maior do que o dos Conselheiros comuns.  Quer dizer, ela não estaria, 

evidentemente, entrando no quadro administrativo da EBC.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Só rapidamente.  O jurídico poderia fazer uma consulta, 

existem  outras  empresas  públicas.   Como  é  que  isso  é  nas  outras 

empresas públicas.  Como, por exemplo, a Petrobrás.  E devem ter um 

padrão para isso.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – 

Conselheiro Franklin, penso que independente de onde... pertinentes ao 

Conselho, membros do Conselho, acredito que, na verdade, muitos se 

deslocam, como, por exemplo, o Conselheiro Paulo, de Santa Catarina, 

venho do Rio Grande do Sul, outros vêm do Belém do Pará, e é um 

sacrifício,  efetivamente,  vir  a  estas  reuniões,  sem  dúvida  nenhuma. 

Principalmente, às vezes, quando a reunião é de manhã e você tem que 

vir um dia antes, e nem se paga hotel e temos que pagar.

Agora, penso que no caso da Presidente, que é um trabalho 

muito...,  a  quantidade de informações que ela  tem, tudo que precisa 



64

revisar, e se olharmos a remuneração do Conselho hoje aqui, nós vimos 

por uma questão de patriotismo, atendendo a pedidos.  Porque vou te 

dizer,  na minha empresa um membro do Conselho de Administração 

recebe R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e participa de uma reunião a cada 

45 (quarenta e cinco dias).

E hoje, se você observar o Conselho da Petrobrás, o Conselho 

de  todas  essas  estatais  tem  remunerações  altíssimas.   Resultado, 

acredito  que  se  a  nossa  remuneração  é  baixa,  pelo  menos  a  da 

Presidente do Conselho deveria...

Estou  de  acordo  com  o  Conselheiro  Daniel  e  com  a 

Conselheira  Heloísa,  que  a  Presidente  deva  ter  uma  remuneração 

distinguida e que sirva como um incentivo.  O trabalho que ela tem não é 

brincadeira.  Vejo um monte de papel que sai daqui de dentro, é uma 

loucura.  Ela está a par de tudo, orienta, vem conduzindo as reuniões de 

uma maneira brilhante.

Por isso, faço um apelo aos demais membros, se concordarem, 

nós...  Não sei a quem.  A Tereza que é a dona do dinheiro, não sei se é 

ela que concorda ou vamos quebrar  o orçamento,  já  que se fizeram 

tantos itens no estatuto, acrescentemos mais um item.

“A Presidente terá uma remuneração de 20% (vinte por cento) 

do salário da Presidente”.  O nosso é de 10% (dez por cento).  Que a 

Presidente ganhe, pelo menos, o dobro.

É isso.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – 

A título de informação, o Presidente do Conselho da Fundação Padre 
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Anchieta, Sr. Ministro, ganha 60% (sessenta por cento) do salário do 

Diretor-Presidente.  Como é uma fundação, tem outra...

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Olha, mas o nosso Direito Público Administrativo Federal 

não é igual ao dos Estados.  Lá tem fundação...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É questão de 

consultar outras empresas, de repente a remuneração será mais alta.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Eu preferia que fosse fundação.  Porque não existe a figura 

da fundação no Direito Público Administrativo Federal.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Vamos fazer 

a consulta, então, em outros entes desse mesmo tipo jurídico.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos fazer, então.

Tem mais algum ponto de discussão do regimento?

Conselheiro João?
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Só 

um presente da EBC para nós agora no intervalo, mandaram-me um cd 

do “Nova África”, queria passar para vermos e ouvirmos com música.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Então, vou fazer o intervalo para passarmos.

Coffee-break de dez minutos.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Presente da EBC, “Nova África”.   Programa sobre  ferracuti do “Nova 

África”, excepcional.

(Intervalo.)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos voltar, por favor.

Antes de passar a palavra para a Presidente Tereza, gostaria 

de  saber  se  todos  concordam  que  amanhã  a  nossa  reunião  sobre 

“Operador de Rede Digital” passe a ser às nove horas.

Inicie às nove horas, de nove às doze.

O Conselheiro Takashi preparou um projeto que todos estão 

recebendo agora, uma análise do projeto da rede nacional de televisão 
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pública digital e amanhã estarei solicitando a ele que faça uma breve 

apresentação além de  algumas considerações da  Diretoria  Executiva 

sobre o tema.  De 9 ao meio-dia seria suficiente.  Todos concordam? 

Está previsto para as 9h30min,  mas podemos passar  para as 9h da 

manhã?

Aprovamos o plano de trabalho com alguns pequenos ajustes.

Teremos  agora  a  apresentação  da  Diretora  Presidente  e 

faremos nossas considerações adicionais a partir da apresentação.

Por favor, Tereza.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Os  números  que  aparecerem  valem  até  31  de  agosto.   Não  estou 

incluindo nenhum número do mês de setembro em curso.

Recordando os objetivos gerais para a empresa EBC que estão 

no plano: a ampliação da oferta de programação pelos diferentes canais 

e  qualificação  do  que  já  existe,  incremento  da  participação  da 

sociedade, fortalecimento das parcerias institucionais e internacionais, 

incremento do conhecimento e da audiência dos canais, divulgação e 

marketing.  É um resumo que eu fiz dos itens.  Os objetivos gerais não 
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se  esgotam  aí,  mas  podemos  dizer  que  esses  eram  os  mais 

importantes.

Começamos  sempre  com  o  que  há  de  melhor.   Estou 

começando  com esses  prêmios  que  nós  conquistamos  ao  longo  de 

2010.  A TV Brasil ganhou o Prêmio Instituto Brasil África pelo conjunto 

da  programação  relacionada  com  a  africanidade.   Há  pouco  o 

Conselheiro  João  Jorge  estava  exibindo,  no  intervalo,  um  conteúdo 

nosso que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil, que faz parte 

da série Nova África.  Ganhamos esse Prêmio há poucos meses e foi 

um  reconhecimento  muito  importante  porque  é  um  instituto  que 

representa  a  africanidade  no  Brasil.   O  Prêmio  Ayrton  Senna  na 

categoria educação por uma matéria multimídia de educação que a TV 

Brasil e a Agência Brasil fizeram juntas.  O Prêmio Fiema de jornalismo 

ambiental.  A Agência Brasil ganhou este ano o Prêmio Ayrton Senna na 

mesma categoria.  O Radiojornalismo ganhou o concurso Tim Lopes de 

investigação jornalística.  O veículo rádio e o radiojornalismo ganharam: 

a Rádio Nacional, o Prêmio Engenho de Comunicação e o 6º Prêmio 

AMB de jornalismo.  O Radiojornalismo ganhou o 2º Prêmio Famasul de 

Jornalismo e ainda o Prêmio SEBRAE de jornalismo vencedor na etapa 

regional concorrendo à fase final.

Vamos  ver  agora  o  plano  de  trabalho  por  cada  veículo  ou 

unidade,  começando  pela  TV  Brasil.   Principais  metas  fixadas  pelo 

plano:  qualificação da programação já  existente,  renovação da grade 

para 25%, reforma dos programas próprios, realização de 12 pitchings, 

ampliação  da  rede  com  vistas  a  alcançar  24  horas  diárias, 
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aprimoramento da gestão da programação, reforma técnica da grade, 

incremento na comunicação da programação, melhora nos indicadores 

de conhecimento e audiência.   Também são objetivos gerais  que eu 

condensei ali, mas estão no plano.

O  primeiro  item  daquele  elenco  de  metas,  renovação  da 

programação e qualificação, é o que fizemos no primeiro semestre.  Até 

esse momento estão na grade 6 programas próprios, que todos devem 

conhecer.   O  Brazilianas.org  é  um  programa  que  discute  políticas 

públicas apresentado pelo jornalista Luis Nassif.   Musicograma é um 

programa que tem feito muito sucesso no meio artístico cultural porque 

garimpa jóias da cultura brasileira, especialmente da música no nosso 

acervo  do  Rio  de  Janeiro  e  transforma  em  programas  revisitados, 

editado com muito capricho, mas pode-se ver coisas dos anos 50, 60, 

70 e artistas e intérpretes da música popular brasileira.  Almanaque é a 

nossa coprodução com a TV Cultura  de São Paulo,  é  um programa 

muito interessante e original, a partir da obra de Elifas Andreato, que 

trata do humor da cultura brasileira.   Sustentáculos é o programa de 

educação ambiental originário do primeiro pitching.  TV PiÁ é um infantil 

brasileiro dentro do esforço da TV Brasil de ela mesma produzir em casa 

ou com produtores independentes mais conteúdos nacionais, conforme 

já explicamos para o Conselho.  Hoje, o mercado brasileiro não tem 6 

horas diárias de programação infantil  nacional, por isso licenciamos o 

internacional,  mas  nossa  ideia  é  aumentar  a  produção  do  infantil 

brasileiro.  TV PiÁ faz parte desse esforço.  Cara e Coroa é o nosso 

programa com Milton Coelho da Graça no papel  de coroa e  o outro 

jovem no papel  de cara.   É um programa sobre idades,  não para a 

terceira idade;  é um programa sobre as diferenças da vida em suas 
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diferentes fases.   Esses foram os programas próprios que lançamos. 

Aportamos para a grade nesse período de janeiro a agosto 3 programas 

da  TV  Cultura  de  São  Paulo  dentro  da  nossa  política  de  parceria, 

licenciando os programas deles que são importantes para nós, para a 

rede,  para  a  televisão  pública,  pela  qualidade  e  pelos  temas  que 

apresentam: Auê é um programa sobre índios brasileiros apresentado 

pelo Marcos Palmeira; Lá e Cá é uma série muito curta apresentada 

pelo Carlos Fino, um jornalista português muito conhecido que mora em 

Brasília, juntamente com o ex-presidente da TV Cultura de São Paulo, 

jornalista Paulo Markum, os dois tratam de Brasil – Portugal diferenças e 

semelhanças.  É uma série muito curta que gostaríamos de produzir 

agora com a RTP, foi uma parceria RTP – TV Cultura de São Paulo. 

Como a nova direção da TV Cultura de São Paulo parece não estar 

muito interessada na produção de conteúdos não tenha interesse por 

esta segunda temporada, é possível que venhamos a produzir, estamos 

esperando uma resposta da TV Cultura de São Paulo.  Caso ela não 

deseje manter a parceria, já conversamos com a RTP e vamos continuar 

produzindo essa série.  Tudo que é sólido pode derreter é o terceiro 

programa da TV Cultura e é uma série juvenil, outro tipo de conteúdo 

muito difícil de obter no mercado brasileiro.  Fora os programas próprios 

e os programas da TV Cultura de São Paulo, licenciamos, em 2010, 12 

novas séries – séries adultas, juvenis e infantis, sobretudo infantis, para 

complementar as tais 6 horas de programação infantil.  Essas 12 séries 

totalizam 8 horas e meia de programação e 10 horas e meia de exibição, 

porque  algumas  são  reprisadas,  sobretudo  a  animação  infantil  é 

passada de manhã e de tarde de novo porque as crianças já trocaram 

de  horário,  umas  foram  para  a  escola,  as  outras  chegaram.   Isso 

compõe 7,5 da grade diária.
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As  novas  séries  licenciadas:  dentre  as  infantis,  Connie,  a 

Vaquinha,  Esquadrão  sobre  Rodas,  Bill  Tampinha,  A  Princesa 

Sherazade,  A  Cidade  do  Futuro.   Todas  elas  estão  tendo  bom 

desempenho na grade.

Ainda as séries licenciadas, Karkú, Uma Turma Atrevida é uma 

produção da TV Pública do Chile que licenciamos para tapar uma lacuna 

na faixa das 18 horas que é um horário muito juvenil.  É uma série de 

adolescentes.  Não podemos trocar o nome por causa do registro, por 

questão de direitos.  É uma série construtiva para os adolescentes que 

tem as histórias de adolescentes sem a futilidade, o vazio temático que 

vemos em outros conteúdos para o mesmo público.  Licenciamos Tribos 

da BBC bem como A Jornada da Vida.  Já exibimos A Jornada da Vida e 

estamos exibindo Tribos.  Daqui a pouco vamos repetir A Jornada da 

Vida e reexibir Tribos até consumirmos as três exibições a que temos 

direitos.   São duas séries muito boas.   Tribos é sobre a diversidade 

étnica na medida em que visita vários povos e culturas, e A Jornada da 

Vida é ciência no sentido mais literal.  Aborrescentes é uma animação 

para adolescentes para cumprir nossas dificuldades de grade na faixa 

juvenil.  

Também  foram  aportados  à  grade  programas  da  produção 

regional,  programas  realizados  pelas  emissoras  da  rede  pública  de 

televisão.   Embora  continuemos  olhando  para  as  4  horas  de 

programação da rede,  isso está longe de chegar,  mas estamos com 

outros programas em fase de planejamento e produção.  Alto Falante é 
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para jovens, um programa que fala de cultura; Diverso é um programa 

da TV Minas sobre a diversidade; Rede Jovem e Cidadania é uma rede 

de jovens articulada, tem um tangenciamento com os pontos de cultura. 

Eles gravam nos pontos de cultura esse programa importante do MinC; 

Tô Sabendo é um programa para jovens, feito pela TVE da Bahia numa 

parceria com a Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da 

Cultura.  A Secretária Silvana Meireles, uma das auxiliares do Ministro 

Juca, que é o financiador do programa.  A TV Brasil dá a assistência 

técnica e exibe e a TVE da Bahia produz.  Agora estamos discutindo a 

segunda temporada com a Secretaria e a TVE da Bahia.

Temos 3 horas e meia de programação própria nova; os da 

cultura, 1 e meia; os da rede, 2 horas; e as séries licenciadas totalizando 

15,5 horas semanais.

Também na área do cinema nacional tivemos resultados muito 

bons.  O plano de trabalho fala vagamente na valorização do cinema 

nacional mas achamos que tivemos um resultado muito bom nesses 9 

meses, com reconhecimento da ANCINE, que apontou a TV Brasil como 

a emissora aberta brasileira que mais exibiu filmes nacionais em 2009. 

Em 2010 seremos melhores ainda nesse quesito.  Em 2009, de um total 

de 206 obras de longa metragem nacionais, 84 foram exibidas pela TV 

Brasil, dados da ANCINE.  As nossas janelas de exibição de conteúdos 

dessa faixa – cinema, documentário, longa-metragem, curta-metragem 

são slots da nossa grade.  As janelas, o programa de cinema que duas 

vezes por semana é um longa-metragem nacional; o média nacional, a 

única televisão brasileira que dá espaço para o média, que é um gênero 
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de  filme  que  não  é  curta.   O  curta  é  muito  festejado  porque  é  a 

modalidade através da qual todo cineasta começa a produzir e o longa é 

o destino ao qual todos querem chegar.  O média fica muito espremido 

porque é pouco exibido em televisão, o circuito de sala não exibe média. 

A TV Brasil  criou uma janela para o cinema de média-metragem.  O 

Curta  Brasil  e  o  Curta  Criança  são  janelas  para  o  curta-metragem. 

Temos o Animania, para animação, e o Doc TV.  Temos uma janela que 

vem fazendo muito sucesso que é um acordo que fizemos com uma 

instituição  espanhola  que  lidera  esse  programa  chamado  Cine 

Ibermédia,  através  da  qual  adquirimos  o  direito  de  exibir  50 

longametragens ibero-americanos a um custo muito compensador: 2 mil 

dólares de licenciamento para cada filme.  É um preço muito bom diante 

dos  preços  nacionais  e  são  filmes  de  excelente  qualidade.   O  Cine 

Ibermédia é hoje uma das janelas mais vistas da TV Brasil.   Para o 

documentário latino-americano, temos as janelas Tal Como Somos e o 

Doc  TV  Latino-América,  que  é  uma  parceria  com  a  Secretaria  do 

Audiovisual do Ministério da Cultura.

Os dados da ANCINE se referem a 2009.  Esse ano fiz essa 

tabela para resumir as exibições: longa-metragem, média-metragem, o 

número de títulos licenciados, o número de horas semanais exibidas e o 

número de horas neste período.  Por isso tenho convicção de que ainda 

teremos  resultados  melhores  quantitativamente  falando  do  que  em 

2009.  São bastante expressivos.

Tivemos no período de janeiro a setembro algumas efemérides, 

alguns  conteúdos  muito  especiais,  séries  de  5  episódios  em  que 
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fazemos  uma  programação  especial  chamados  conteúdos  especiais. 

Brasília, um Sonho de Três Séculos é uma série de cinco documentários 

históricos do cineasta Pedro Jorge feito por Brasília.  1958 – O Ano Em 

Que o Mundo Descobriu o Brasil é uma série muito interessante sobre 

Copa do Mundo, foi exibida durante a Copa.  Se algum Conselheiro tiver 

interesse e gostar de futebol, podemos fornecer o DVD.  70 Anos da 2ª 

Guerra  Mundial  é  uma  série  especial  feita  pelo  Observatório  da 

Imprensa, uma iniciativa do jornalista Alberto Dines, nosso apresentador. 

Lutas.doc é uma série de 5 documentários históricos da cineasta Lúcia 

Moura que revisita as lutas sociais no Brasil de todos os tempos.  É um 

conteúdo  muito  denso  e  interessante  intelectualmente.   Acho-o  um 

pouco  pesado  porque  visita  fatos  que  têm  pouca  imagem  e  muita 

falação,  mas  é  muito  importante  do  ponto  de  vista  da  história. 

Presidentes  de  América  Latina  é  a  série  de  entrevistas  com  os 

presidentes do continente feita pela TV Pública Argentina.  Obtivemos 

com  o  cineasta  o  empréstimo  para  exibir  não  é  nossa,  mas  foi 

importante.   O  Rio  de  Machado  de  Assis  são  3  documentários  da 

MULTIRIO que também nos emprestou esse conteúdo e corremos muito 

atrás dessas coisas que não são nossas mas enfeitam e enriquecem a 

grade.  Amazônia a Dentro é uma coprodução nossa com o jornalista 

Edilson  Martins,  uma  série  de  5  documentários  que  vai  estrear  em 

breve, sem data certa.  Tem o item reforma dos programas da grade que 

aparece  no  plano  de  trabalho  como  qualificação  da  programação  já 

existente.

Já reformamos ou produzimos segunda temporada: Turma do 

Pererê, sempre com a preocupação em produzir mais conteúdo infantil 

brasileiro.   Produzimos  uma  nova  temporada  de  26  episódios,  é 
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caríssimo, é dramaturgia, é infantil, custou 3 milhões, mas é inteiramente 

da TV Brasil.   É muito  importante  essa série.   Temos de produzir  a 

segunda  do  Menino  Maluquinho  que  ainda  não  demos  conta. 

Reformamos o programa carro-chefe de audiência da TV Brasil, o Sem 

Censura,  com  cenário  novo,  novos  investimentos  em  maquiagem  e 

figurino, e a possibilidade de agora levarmos convidados de fora do Rio, 

descariocar um pouco o programa.  Reformamos também o Atitude.com, 

que  agora  se  chama  Estúdio  Móvel,  um  programa  para  jovens  que 

mudou  de  conceito.   A  Liliane  Reis  agora  grava  na  rua,  é  uma 

apresentadora baiana, muito competente, se comunica muito bem.  É 

sua conterrânea,  Ministro  Juca,  uma pessoa de enorme carisma.   O 

programa é complexo na medida em que é feito só na rua.  Reformamos 

também o Comentário Geral, que ganhou novos apresentadores e nova 

dinâmica e novo cenário.  Contratamos Nova Temporada com Roberto 

D’Ávila  agora  incluindo  personalidades  internacionais  nas  entrevistas 

que são boas, aos domingos.  Ainda o Samba na Gamboa, que é o 

nosso carro-chefe na área musical.  É um programa de grande prestígio 

que um grande jornal do Brasil elogiou e não disse onde passava, só 

disse que era um dos programas mais criativos da televisão brasileira. 

Produzimos nova temporada do Samba na Gamboa.  Reformamos o 

programa Revista do Cinema Brasileiro, um programa muito importante 

em que a Júlia Lemertz apresenta e a Rede Globo permite mantê-la no 

ar  na  TV  Brasil.   O  programa  tratava  apenas  do  cinema  brasileiro, 

especialmente longa-metragem, agora o programa trata das plataformas 

audiovisuais em geral.  O programa ficou muito mais rico.

Essas  são  as  ações  de  reforma  dos  programas  da  grade: 

ações em jornalismo.  Foi um semestre bom no que pese termos tido o 
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imprevisto da troca de diretoria.  Foi um período bom.  Houve a estréia 

dos  programas  Brasilianas  e  Cara  e  Coroa  que  já  tinham estreado. 

Fizemos a série 3 a 1 Presidenciáveis com todos os presidenciáveis, 

conforme decisão pactuada com o Conselho.  Eu soube que houve um 

questionamento  sobre  por  que  o  programa  do  Plínio  de  Arruda  de 

Sampaio  foi  de  uma  hora  e  não  de  30  minutos  como  teria  sido 

combinado.  Porque a Justiça está acima do Conselho Curador e ele foi 

à Justiça pedir um programa igual aos outros.

Produção  da  série  de  interprogramas  de  valorização  do 

momento eleitoral, que está no plano de cobertura eleitoral, está no ar. 

Temos programas contra a venda de voto, estimulando o idoso a votar, 

estimulando o jovem de 16 anos a votar, avisando do voto em trânsito. 

Em  suma,  fizemos  uma  série  muito  bacana  de  interprogramas  e 

coberturas especiais como Haiti, Carnaval, 50 anos de Brasília, Copa do 

Mundo e Eleições 2010.

TV  Brasil,  produção  de  interprogramas.   Produzimos  muitos 

outros  interprogramas,  além  dos  eleitorais,  como  Gentileza  Urbana, 

Cordel e Repente sob Novo Acordo Ortográfico, Todo Dia é Dia de Meio 

Ambiente  e Paternidade Responsável  são alguns dos interprogramas 

que estão no ar.  São pílulas que trazem alguma mensagem relacionada 

à função cidadã da TV Pública.

Ampliação da participação da produção independente.  Entre 

janeiro e agosto assinamos 15 contratos para produções ou produção 
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terceirizada, a maioria das vezes coprodução, que é aquele regime em 

que nós dividimos os direitos sobre a obra com o produtor independente. 

Dos 6 que estrearam, 4 são da produção independente.

Os  pitchings, a  meta  de  realizar  12  talvez  não  possa  ser 

cumprida integralmente.  Já realizamos 4, que foi o programa da mulher 

chamado Questão de Gênero, o Esporte Olímpico realizamos 3 e estão 

em curso os  pitchings de nova temporada de Nova África,  programa 

sobre  América  Latina,  o  programa  de  ciência  numa  parceria  com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP, uma oferta do Ministro 

Sérgio  Rezende  e  fiel  Ildeu  que  muita  paciência  tem  tido.   Nossa 

parceria  está  avançando  e  estamos  finalizando  o  edital  para  lançar. 

Faremos um tema livre e outro sobre programa infantil.  Fazer pitchings 

é mais fácil do que a licitação convencional, mas há prazos a cumprir, 

não é tão simples assim, é como os editais do MinC.  É um pouco mais 

simplificado, mas os prazos da Lei nº 8.666 existem para o concurso. 

Não é muito fácil.  É mais adequado para o audiovisual porque se vê a 

peça em exibição, mas do ponto de vista de prazos não é fácil.

O fortalecimento da rede pública.  Em 3 de maio assinamos os 

contratos  de  rede  com 22  emissoras,  a  rede  era  um tanto  informal. 

Agora é no papel e também já assinamos contratos de produção de 

conteúdo  jornalístico  com  12  emissoras.   Esses  contratos  de 

fornecimento de conteúdo jornalístico são aqueles pelos quais a EBC 

aporta  um  recurso  mensalmente  para  a  televisão  e  ela  produz 

diariamente algum conteúdo para a TV Brasil e para os seus telejornais. 

Sabemos  que  muitas  emissoras  têm enorme  dificuldade  de  oferecer 
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contrapartida, não têm capacidade de produzir, mas é com esse dinheiro 

que  estamos  dando  que  algumas  estão  contratando  uma  equipe, 

comprando  uma  câmera,  fazendo  alguma  coisa  para  capacitar  a 

produção de jornalismo.

O fortalecimento da inserção internacional.  Tivemos resultados 

muito bons este ano.  No dia 24 de maio inauguramos as transmissões 

do canal  internacional  para  49 países  africanos e  estamos fechando 

negociações  nos  Estados  Unidos,  em  Portugal,  com  outros 

encaminhamentos na América Latina, no Japão.  O canal internacional, 

além da  programação  da  TV  Brasil,  tem  3  programas  exclusivos:  o 

Brasileiros no Mundo, Minuto da Saudade, com brasileiros lá fora, e o 

Brasil no Mundo que é um debate de política externa num debate nossa 

com o Itamaraty.

TV Brasil, fortalecimento da inserção internacional.  Tivemos a 

assinatura de vários acordos com a China, o acordo de Portugal para o 

Canal  da  Lusofonia  e  para  troca  de  conteúdos  com  a  RTP,  com 

Moçambique,  renovamos  acordos  com  a  Agência  Argentina,  com  a 

Agência Brasileira de Cooperação para que possamos melhor cooperar 

com as TVs públicas dos países mais pobres, especialmente da África e 

com a TV Cabo Verdiana onde já estamos providenciando um concurso 

de jornalismo pelo nosso correspondente.
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CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Esse acordo com a EBC permite que se dê treinamento ao 

pessoal e aos países mais pobres?

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não só treinamento, Ministro, qualquer coisa que façamos a EBC pode 

pagar a despesa.  Até uma transmissão, se for dentro de um acordo de 

cooperação, mas ainda não testamos isso, vamos testar agora com a 

capacitação que vamos dar em Cabo Verde.

Há  um  item  no  plano  de  trabalho  que  é  gestão  de  grade, 

melhora na gestão de conteúdos da programação.  Não adianta colocar 

vários bons conteúdos e não administrar  a amostra  dos produtos na 

prateleira.  Por isso criamos a superintendência de programação, uma 

organização a parte que cuida só de organizar o conteúdo na grade. 

Antes era misturado com a diretoria de produção.  Lá fizemos várias 

coisas boas, a mais importante foi colocar a programação na web.  Uma 

coisa muito difícil para uma empresa que tem problemas de tecnologia. 

Fizemos uma reforma técnica da grade que foi mudar as faixas: onde 

está o infantil, onde está o juvenil, onde está o documentário.   Hoje a 

grade está mais estável, ela não mexeu mais depois de março, quando 

teve uma mexida.  Parece que alguém do Conselho reclamou mas era o 

ajuste que estava sendo feito.
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Criamos uma nova dinâmica de chamadas.  A TV Brasil fala 

muito melhor de si mesma do que antes.  Consolidamos as 6 horas do 

infantil  pois  estavam  faltando  alguns  buracos.   Estamos  avançando 

numa coisa que é preciso fazer mais: flexibilizar a grade.  Quando tem 

Copa do Mundo derruba a programação porque vai ter Copa do Mundo, 

vai  ter  conteúdo  especial,  vai  ter  programa  especial.   Fizemos  o 

Repórter África que foi um programa diário de sucesso durante a Copa 

do Mundo, foi um conteúdo especial muito importante.  Em maio tivemos 

o início das transmissões da web.

Essas são ações em gestão de programação.  Há coisas que 

não avançaram.  Vocês perguntaram: foi tudo maravilhoso?  Não, certas 

coisas não avançaram.  Há um ano eu propus uma norma ao Conselho 

de  Administração  para  o  licenciamento  eletrônico  de  filmes.   Como 

escolhemos esses filmes que são passados e reconhecem que somos 

uma janela nacional importante?  Eu propus uma norma, o Conselho 

aprovou  mas  só  agora  estou  conseguindo  implementá-la  que  é  a 

chamada eletrônica.   Fazemos uma chamada na  internet e  dizemos: 

quem tem filme para exibir na TV Brasil pagamos tanto.  Se quiser, bem. 

Se não quiser e achar barato, não vem.  Mas o nosso preço não é nem 

rebaixado  nem salgado,  ele  está  digamos  dando  dignidade  ao  filme 

nacional.  Isso será lançado esses dias.

A grade de 24 horas.  Hoje nossa grade é de 20 horas e em 

certos  dias  vai  a  22  horas,  dependendo do tamanho do filme.   Isso 

depende  de  funcionários.   A  Asserp  não  tinha  disponibilizado 

funcionários para fazer  mais um turno,  embora muita gente pergunta 
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neste Conselho.  Agora estamos negociando com nossa parceira no Rio 

e nos dá mais uma equipe de funcionários que faça esse quarto turno 

que são turnos de 6 horas.  Para fazer 24 horas, tem de ter gente de 

plantão, não é só no automático.

Melhora dos indicadores de conhecimento, hábito e audiência. 

O mais importante para a conferência desses indicadores era fazer uma 

nova pesquisa como fizemos a Datafolha.  Estamos realizando algumas 

conversas, mas não temos uma nova pesquisa sobre esses indicadores.

O problema da Banda C.  O Ministro Franklin muito nos ajudou, 

fizemos uma reunião proposta por ele com a Embratel que é a dona do 

Satélite C2 para ver o problema da qualidade de sinal na parabólica.  No 

final, concluímos que se fazemos a separação de transponder entre a 

TV, escola e nós, não jogando vocês no espaço, mas dando um para 

cada, ficaríamos com o transponder inteiro, vocês continuariam em outro 

lugar, mas no mesmo satélite.  Isso daria uma perda de audiência para 

as duas televisões porque mudaria o número da sintonia, como no rádio. 

Isso está suspenso e como se vê é um problema complexo.

Qualidade  do  sinal  terrestre,  estamos  fazendo  investimento. 

Esses dias vai subir uma antena nova em Brasília, esperamos que isso 

faça a televisão ser mais vista aqui no Goiás em sinal aberto.
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Agência Brasil.   A Agência Brasil  é tema de uma exposição 

especial.   Serei  breve, pois muita coisa será falada sobre a Agência 

Brasil na outra apresentação que farei com a Nereide.  O que houve de 

importante na Agência Brasil esse semestre foi uma crise, um colapso 

que contornamos criando um novo  site,  enfrentando um problema de 

tecnologia que persiste.   Em matéria de conteúdo,  ganhamos alguns 

prêmios,  como já  mencionei.   Tivemos um colapso  em fevereiro.   A 

Agência chegou a sair do ar.  Rapidamente a Diretoria de Tecnologia 

criou um hot site e em seguida criamos outro site.  O site que está hoje 

na Agência Brasil não é mais aquele antigo em verde.  Esse colapso 

levou vários arquivos históricos que nós recuperamos depois com muito 

esforço, porque eram matérias, fotografias históricas.  Foi um colapso da 

melhor grandeza.  Foi tudo para o espaço em fevereiro.  Conseguimos 

hoje  ter  outro  site.   A  Agência  está  normal.   Durante  minha  gestão 

enquanto diretora interina,  criamos a página eleitoral  multimídia onde 

aportamos vídeos da TV Brasil, documentos radiofônicos dos rádios e 

textos da própria Agência.  Esse é o banner da página eleitoral que está 

na Agência Brasil, uma página multimídia.

Falaremos  muito  sobre  a  Agência  que  está  na  pauta  do 

Conselho.   O  sistema  de  rádio,  segundo  o  plano,  as  emissoras  se 

dedicaram  muito  às  coberturas  especiais:  Fórum  Social  Mundial, 

Carnaval, Bienal do Livro, Copa do Mundo, Eleições 2010.  As rádios 

estão trabalhando nas eleições em muita sintonia com a diretoria  de 

jornalismo e a Agência Brasil.  Foram lançados muitos conteúdos novos 

nas nossas emissoras.  Eu não expliquei um de cada onde está porque, 

por  exemplo,  Época de Ouro é um programa muito bom, feito  numa 

parceria, mas passa em mais de uma rádio.  Como eu fiz o PowerPoint 
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não tive tempo de especificar.  Esse passa na MEC, na Nacional, em 

suma, eles servem ao conjunto das emissoras.  Época de Ouro, Som de 

Letra,  Maestros  da  MPB,  Garimpo,  Origens,  Amigo  da  Madrugada, 

Cidade 980, Então foi Assim, um programa de entrevistas recuperando 

os momentos históricos.  Em breve estarão estreando outros programas 

das superintendências de rádio:  Blim, blem, blom Infantil,  Violões em 

Foco  e  o  Som  das  Bandas,  que  é  muito  interessante,  porque  ele 

recupera as bandas do interior do Brasil.

É basicamente isso que posso dizer sobre o rádio.

Esperamos  ao  final  do  ano  ter  resultados  melhores  do  que 

esses.  (Palmas.)

No esporte continuamos negociando a Série C, mas o que eles 

pediram foi o balanço.  Mas continuamos fechando as negociações da 

Série C.

CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Quantos pitchings foram realizados?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Programados, 12 e realizados, 4.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Realizados, 4 e alguns estão em finalização.   Os  pitchings são mais 

complicados do que pensamos.  Embora eles sejam mais adequados à 

televisão porque se vê melhor o programa que está sendo produzido e 

pode escolher a partir de uma amostra, do ponto de vista dos prazos, é 

muito prazo a cumprir, é como os editais que o MinC lança, que também 

são  subordinados  a  muitas  restrições.   Juntando  isso  com aspectos 

burocráticos da empresa, criei uma comissão especial coordenada pelo 

Otávio  para  concentrar  a  tramitação  dos  pitchings.   Fizemos  3,  que 

estão concluídos e estão em lançamento outros 6.  Vamos lançar os 

editais  agora.   Na  próxima  semana  lançamos  Nova  África,  nova 

temporada, um programa sobre América Latina, um programa infantil, 

um programa de tema livre, um programa de ciência, que é a nossa 

parceria com o Ministério e os outros não temos definição nem edital 

escrito.  Portanto, somamos 9, não vamos dar conta, antecipo isso.  O 

de ciência são dois, porque ele tem uma versão para rádio também.  O 

Conselho  perguntou  o  que  nós  fizemos  do  plano.   Eu  não  falei  de 

programas que já estão na grade, estou falando só do que foi feito de 

novo  até  agora.   Papo  de  Mãe  não  foi  lançado  este  ano,  mas  ano 

passado.  Não falei dele.  Só estou falando do novo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Mais alguma consideração do Conselho?

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Parabenizo pelo trabalho feito e continua sendo feito.  Tenho algumas 

dúvidas em relação a algumas questões.  Por exemplo, na questão dos 

convênios com a China, Portugal e Moçambique, por que nada foi feito 

em  relação  a  TeleSur,  da  qual  vários  países  participam,  como 

Venezuela,  Argentina,  Equador,  Bolívia.   Enfim,  por  que  não  houve 

nenhuma  aproximação  com  a  TeleSur,  que  hoje  é  reconhecida 

internacionalmente?  As imagens da TeleSur são apresentadas nas TVs 

comerciais, onde as emissoras geralmente não vão.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu só mencionei acordos novos assim como só mencionei programas 

novos, acordos internacionais firmados este ano.  TeleSur já temos um 

acordo firmado ano passado e temos com a televisão alguns acordos 

para  troca  de  conteúdo.   Nesse  momento  estamos  negociando  um 

pacote de troca de documentários históricos deles por musicais nossos. 

O jornalismo é complicado.  Temos acordo para o troca de imagens 

mas, editorialmente, as orientações são diferentes.  Não temos matérias 

inteiras do TeleSur nos nossos jornais, mas usamos imagens deles e 

eles usam as nossas.  Quanto a ser um sócio da TeleSur, essa não é 

uma decisão da EBC, mas do Governo brasileiro que em 2003, quando 
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foi criada a TeleSur, optou por não ser sócio da TeleSur.  Essa é uma 

decisão de outro nível.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A  EBC 

precisa de autorização do Governo brasileiro?

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu  não  disse  isso,  Conselheiro.   Disse  que  em  2003  os  países 

negociaram a sociedade TeleSur, da qual alguns países são membros. 

O Brasil, o Governo brasileiro, em 2003, quando foi fundada a TeleSur, 

nem existia a EBC, optou por não ser sócio da TeleSur.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas o que 

impede a EBC fazer convênio com a TeleSur?

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Deixe-me repetir.  Eu disse que essa é uma informação.  O Governo 

brasileiro não é sócio da TeleSur.  Essa é uma informação.  Isso foi 

decidido em 2003 pelo Governo do Presidente Lula.  A EBC tem um 

acordo com a TeleSur de cooperação, que é diferente de ser sócio da 
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TeleSur,  para  troca  de  conteúdos  jornalísticos  e  outros  conteúdos, 

capacitação,  etc.   Nós  executamos  troca  de  conteúdos  jornalísticos, 

muitas vezes usamos uma matéria ou imagem da TeleSur em lugares 

onde não estamos e  eles  também nos  pedem.   Recentemente,  eles 

ofereceram  Noticero em  Língua  Portuguesa.   Examinamos  e  não 

achamos  conveniente  para  exibir  na  íntegra.   Dissemos  a  nossos 

interlocutores  que  continuaríamos  trocando  matérias  individualmente, 

mas não exibiríamos um telejornal inteiro por questões editoriais.  Até 

porque quando tivesse alguma coisa que este Conselho ia me cobrar 

porque teve essa matéria exaltando Bolívar, Hugo Chávez, etc.  Esta é a 

resposta: temos, sim, um acordo de cooperação com a TeleSur.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – A 

TV Educativa Paraná transmitia  esse programa,  não sei  se continua, 

porque houve mudança.  A pergunta teria de ser formulada ao próprio 

Governo por que não aderiu à proposta com a TV de integração latino-

americana.

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

sociedade na TeleSur é uma questão de Governo.
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CONSELHEIRO FRANKLIN  DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República)  –  Nas questões  editoriais  é  extremamente  complexo  seja 

fazer uma parceria da TeleSur ou ficar negociando conteúdo editorial 

com a Venezuela, seja fazer uma parceria e ficar com a BBC.  É muito 

complicado.  Em matéria de questão editorial e jornalismo, tem de ser 

algo  feito  pelo  Brasil.   Este  Conselho  responderá  no  sentido  de 

fiscalizar.  Se for uma coisa com a Venezuela, como este Conselho vai 

fiscalizar?   O  que  se  pode  fazer  é  troca  de  material,  troca  de 

documentários, exibir documentários produzidos por eles e vice-versa. 

Isso é normal.  Eu votaria contra em qualquer discussão sobre isso.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Só uma informação.  Por exemplo,  nós produzimos em parceria com 

eles Abreu e Lima, o General de Bolívar, um documentário que exibimos 

há  pouco  tempo  mais  de  uma  vez  por  ocasião  da  inauguração  da 

Refinaria Abreu e Lima.  É um documentário interessante e importante 

sobre esse personagem histórico.  Foi uma coprodução, mas a visão 

dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo ficaria complicado para o 

Conselho.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – 

O  que ela  apresentou  efetivamente  demonstra  que  a  TV  Brasil  está 

modificando,  indo  para  frente,  inovando,  criando  coisas  novas  e 
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devemos dar esse crédito à área executiva na TV Brasil.  Já assisti a 

várias redes que se lançaram e uma sempre é bem diferente da outra, 

com  novas  idéias,  novos  programas.   Isso  demonstra  que  é  uma 

televisão que não está parada, é uma televisão que, queiramos nós ou 

não, tem dinamismo.  Isso é o que precisamos.  Certo ou errado, os 

erros serão corrigidos e os acertos serão aplaudidos.

Companheira Tereza, Presidente, parabéns pelo seu trabalho e 

a toda sua diretoria.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Mais alguma consideração?  Daniel, por favor.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  tenho 

algumas observações.

Em primeiro lugar, quero também me congratular pelos êxitos e 

pelos  avanços  registrados  na  programação  realizada.   Apesar  dos 

problemas,  eles  sempre  existem,  mas  devemos  destacar  que  os 

avanços são consideráveis.
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Quero levantar algumas dúvidas que não ficaram claras para 

mim  a  partir  da  exposição  da  Presidente.   Em  primeiro  lugar,  essa 

questão das 24 horas.  Na sua intervenção, você disse que era uma luta 

a ser travada.  Temos previsão para poder conseguir transmitir as 24 

horas?  Isso realmente é uma lacuna que tem sido muito cobrada.

A segunda questão é: quando chegaremos ao ponto de ter as 

matérias da TV Brasil  ou do rádio em CD ou DVD?  Muitas pessoas 

perdem a oportunidade de  assistir  aos  programas,  principalmente na 

área  de  educação.   Há  uma demanda  imensa frustrada  porque não 

temos  atualmente  capacidade  de  disponibilizar  programas  realizados 

que poderiam ser passados em sala de aula.  Já levantei essa questão 

anteriormente.  A Tereza disse que estava cuidando disso.  Pergunto se 

há previsão de alcançar esse patamar.  Também queria fazer questões 

em relação à produção independente e à regionalização.  São princípios 

da EBC e do Conselho.  Não ficou claro para mim se existem metas 

estimadas para serem alcançadas na programação da TV Brasil e nos 

rádios, um tanto de percentual para produção independente, um tanto 

de percentual para programas regionais.  Se isso está definido ou se 

vamos  caminhar  para  uma  definição  mesmo  que  não  tenhamos 

condições  de  alcançar  a  curto  prazo,  mas  a  meu  ver  fixação  de 

parâmetros nesses níveis é muito importante.

Finalmente queria entender melhor essa questão dos pitchings. 

Eu  assisti  a  dois  pitchings,  sou  um  entusiasta  dos  pitchings.   A 

programação era termos 12, atualmente há apenas 3 programas fruto de 

pitching, 5 sendo previstos.  Há uma reflexão a respeito de não termos 
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alcançado esses patamares?  É possível prever um melhor cumprimento 

desses planos?  Balanço rápido das dificuldades?

Finalmente, para terminar minhas observações, sugiro que nós 

nos preparássemos para analisar um plano de 2011 com antecedência. 

Este  ano  examinamos  o  plano  de  2010  em  fevereiro  de  2010.   É 

possível considerarmos uma primeira versão do plano, mesmo sabendo 

que  fazemos  planos,  mas  depois  as  circunstâncias  obrigam  a  fazer 

revisões, mas sugiro que pudéssemos, antes do final do ano, fazer uma 

primeira  apreciação do plano de 2011.   Isso ofereceria  ao Conselho 

melhores condições de acompanhar o processo, que é sua função.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Primeiro gostaria de parabenizar.  Estamos vivendo 

um avanço, uma melhoria.  Conheço pessoas que me procuram para 

elogiar essa melhoria.  Uma senhora fez uma operação, passou um mês 

em casa e disse que não sabia que a televisão pública estava tão boa. 

Talvez precisássemos divulgar mais para que as pessoas se interessem 

pelo que está sendo ofertado senão a tradição é estar na Globo.

Quero  voltar  um  pouco  à  questão  da  TeleSur.   Tenho 

acompanhado  a  parte  de  jornalismo,  mas  perdi  um  pouco  o 

acompanhamento que eu fazia.  Acho que está melhorando.  Há coisas 

secundárias  que  eu  melhoraria.   Se  não  me  engano,  as  cores  na 

televisão são importantíssimas.
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A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu acho aqueles cenários lamentáveis.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Eu também.  Eu gosto de Tereza por isso.  Eu 

estava evitando dizer tão explicitamente e ela já colocou no ar o que eu 

queria  dizer.   A  imagem  é  um  prejuízo  para  a  melhora  que  está 

acontecendo no texto.

A segunda coisa é que ficou implícito na discussão, mas não o 

suficiente, que a editoração da TV venezuelana é muito ruim.  Eu não 

encamparia  aquilo  de  jeito  nenhum.   Passei  uma  semana  lá  e  a 

impressão que eu tive é que a UNE tinha tomado o poder.  Era uma 

visão absolutamente simplificada do mundo.  O Brasil é mais complexo, 

tem uma responsabilidade imensa na América Latina e no mundo.  Está 

emergindo  um  ponto  de  vista  brasileiro  sob  o  ponto  de  vista  das 

relações  mundiais  que  é  um  amadurecimento  da  complexidade,  o 

combate  inteligente  ao  unilateralismo  e  aos  hegemonismos.   A 

importância  econômica  do  Brasil  e  como  inserimos  a  importância 

econômica na possibilidade de reduzir desigualdades.  Por exemplo, o 

Presidente  Lula  não  tem a  menor  vergonha  quando  eu  o  pressiono 

dizendo: mas os bancos estão querendo dinheiro.  Ele diz com a maior 

tranquilidade:  claro,  no  atual  modo  de  produção  do  atual  estágio 
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histórico,  toda vez que se mexe a economia para cima as empresas 

ganharão.  O importante é incorporar a necessidade de distribuir uma 

parte do lucro produzido.  Há um ponto de vista da experiência histórica 

brasileira  que  é  preciso  se  transformar  na  maneira  de  abordar  a 

realidade.  Isso pode se avançar muito.  Eu trabalhei na imprensa sueca, 

era faxineiro do maior jornal da Suécia.  Até o departamento culinário 

era muito mais denso do que os departamentos de política internacional 

ou do que for.  As pessoas eram obrigadas a desenvolver pesquisas de 

longo prazo e planos estratégicos.  Só mudaremos a qualidade ao ponto 

de as pessoas colocarem prioritariamente na TV pública e não na TV 

privada  quando  formos  capazes  de  produzir  uma  densidade  mais 

profunda, uma complexidade mais profunda dentro de uma abordagem 

que está emergindo, mas ainda é muito envergonhada porque estamos 

submetidos a um tiroteio, à chapa branca ou chapa amarela.  O próprio 

discurso das televisões públicas fica um pouco na defensiva na hora de 

abordar as coisas e cai naquela objetividade falsa.  É uma brincadeira 

essa maneira de construir objetividade onde você foge de fato de tratar 

com profundidade  algumas  questões.   Estamos  avançando,  mas  de 

alguma  maneira  tínhamos  de  gerar  um  modo  de  produção  que 

possibilitasse o aprofundamento das linhas editoriais, ou seja, produzir 

de fato o discurso e a abordagem sem correr exaustivamente atrás dos 

fatos  como  se  eles  fossem  diariamente  surpreendentes,  o  que  na 

verdade é relativa essa maneira de tratar.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Ministro, 

permita-me  uma  pequena  observação.   A  TeleSur  não  é  uma  TV 

venezuelana, é uma TV estatal onde participam vários países.
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Lembro  que  antes  o  jornalismo  no  Brasil,  por  incrível  que 

pareça,  não  tecnicamente,  mas  nesse  sentido  que  o  senhor  falou, 

estava mais adiantado no sentido de que existia um departamento de 

pesquisa, o redator era obrigado a se aprofundar em temas e hoje não 

acontece na medida em que o produto jornalístico está mais voltado 

para uma mercadoria.  Essa é uma realidade que deve ser constatada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Temos mais um ponto de pauta.  Passo a palavra à Heloísa.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA GURGEL STARLING – Eu 

não conhecia a TV Brasil antes.  Passei a acompanhar.  Acho o trabalho 

muito bom.  Várias pessoas têm me dito isso também, mas o nosso 

marketing é muito ruim.  Existem programas que eu vejo e isso que o 

Daniel  falou  com  relação  a  documentários  é  muito  importante.   Os 

programas de música são muito bons.  Eu vi um programa sensacional 

com o  Gonzaguinha  e  Gonzagão.   E  não  se  vara  a  divulgação  em 

nenhum veículo de imprensa.  Não é possível haver uma intervenção 

mais agressiva, um marketing que pudesse pensar como conseguimos 

falar um pouco do trabalho que está sendo feito aqui?  Estamos fazendo 

algo que valia muito a pena uma intervenção mais agressiva no sentido 

de tentar divulgar a importância desse trabalho.  E também o fato de que 

estamos conseguindo construir, com muita dificuldade, uma TV que não 
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é do governo, é uma TV pública.  Isso do ponto de vista da formação 

das  pessoas  é  também  uma  coisa  muito  importante,  politicamente 

falando.  É importante que elas entendam o significado da diferença de 

se ter uma TV do Governo e uma TV pública.  Eu sou ignorante neste 

assunto, mas não é possível termos uma política agressiva de marketing 

que pudesse nos ajudar nessa divulgação?

CONSELHEIRA ANA  MARIA  DA CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Solidarizo-me com os outros Conselheiros que falaram.  Vou falar da 

questão  do  rádio,  porque  a  presidente  da  empresa  apresentou  a 

questão  da  TV  e  do  rádio.   Estivemos  na  Rádio  Nacional  e 

presenciamos  uma  reunião  com os  realizadores  dos  programas  que 

estão  sendo  implementados  e  ficamos  impressionados  positivamente 

tanto  com a apresentação da  Tereza  quando no Rio  de  Janeiro,  da 

apresentação  dos  programas de  rádio  que  vão  estrear,  e  que  estão 

estreando.  Assim, tivemos a oportunidade de participar de uma reunião 

com os realizadores do programa, no auditório, com os funcionários, e 

foi muito bom.  Eu fiquei muito impressionada, recebemos cópias dos 

programas para ouvirmos e estou ouvindo.  Esse é um momento muito 

importante.

E por todas as apresentações, podemos constatar como a 

diversidade vem se encaminhando para entrar, realmente, nas grades 

de programação,  para  que  a  gente  possa  se  ver  também dentro  da 

própria televisão e no rádio.
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E com relação ao rádio, só vou trazer mais um ponto, que é 

a diversidade de conteúdo e também a inovação.  A inovação por trazer 

programas diferenciados,  de jovens,  a faixa infanto-juvenil  das rádios 

que vem sendo ampliada.  Por exemplo, vai estrear um programa sobre 

hip hop, que vem sendo discutido, e outro sobre funk.  Quer dizer, são 

inovações,  dentro  de  uma  grande  de  programação,  que  acho  muito 

bem-vindas, para inclusive levar a ideia para outros estados.  Como eu 

gostaria que no meu estado tivesse também emissoras que tivessem 

esse tipo de produção, no rádio e na televisão, apesar de retransmitir a 

TV Brasil.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da  Presidência  da 

República) – Vou falar  um pouco, porque terei  que sair.   Mas queria 

tocar  em alguns  pontos.   Basicamente tem uma questão que queria 

tocar, que isso deve fazer parte do Plano de Trabalho para 2011.  Eu 

acho  que  a  TV  Brasil  e  a  EBC  avançaram  extraordinariamente  nos 

últimos tempos,  a programação revela isso,  mas não é só apenas a 

programação.  Se olharmos a discussão da qualidade do sinal, alcance 

da cobertura, o projeto do operador digital, vamos vendo que existe um 

planejamento – às vezes achamos que não tem –, mas vamos vendo 

que as coisas vão acontecendo.  É um processo difícil, porque o cerco 

submetido pelos órgãos de comunicação de um modo geral  contra a 

televisão  pública  é  uma  coisa  brutal.   Vimos  agora  nas  eleições, 

determinado candidato acusando a TV Brasil de financiar blogs contra 
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ele.  Mas isso é parte da disputa política, temos que ter tranquilidade, 

espírito democrático, fazer a disputa, ir para a frente e ponto.

Acho que dentro das coisas que precisávamos avançar, a TV 

Brasil e a EBC precisavam avançar, embora já avançamos muito, ainda 

mais na regionalização.  E isso não pode ser feito só a partir de Brasília. 

A ideia das diretorias regionais que foram criadas, e que acho que é um 

avanço, tem que ser algo que crie uma espécie, sei lá, de um núcleo 

que consiga captar com mais agilidade, trazer para dentro, a diversidade 

cultural existente no Brasil, não apenas muitas vezes pelas instituições. 

Acho que temos que ter  um periscópio,  um pólo avançado, para ser 

capaz de sair mais na frente, ganhar um pouco mais de tempo.  Acho 

que precisamos mais disso no Nordeste, precisamos mais disso no Sul, 

precisamos mais disso no Norte.  Acho que já fizemos muita coisa, mas 

não é apenas pelas televisões públicas ou universitárias, ou educativas 

existentes que faremos, precisamos garimpar um pouco mais, sair um 

pouco mais.   E  obviamente isso  implica  custo,  isso  implica  dinheiro, 

funcionário, não é simples.  Mas acho que é uma coisa que seria bom, 

no Plano de 2011, a gente estar pensando sobre isso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Sobre isso vocês não têm ideia do quanto suamos a camisa em todas 

as  áreas,  das  finalísticas  às  administrativas,  ali  representadas  pelo 

Collar, para produzir esses resultados.



98

Eu  sou  uma  pessoa  espancada  em  praça  pública,  todo 

mundo sabe disso, a TV pública como um todo, mas eles colocam a 

pessoa.  Eu tenho muitas dores para fazer a TV pública.  Agora, a maior 

delas é ser acusada de não fazer alguma coisa por burrice, porque toca 

minha vaidade de intelectual.  Por que ela não faz uma campanha de 

publicidade?  Porque é burra.  Não é.  Eu sei, professora.

Olha,  eu  sou  xingada  todos  os  dias,  o  sujeito  fala  que  a 

televisão tem a cabeça do Franklin e a cara da Tereza.  Quer dizer, ele 

me chama até de feia.  Tem um sujeito aí que fala que essa TV pública 

tem a cabeça do Franklin Martins e a cara da Tereza Cruvinel.  Vocês 

imaginem que monstro.  Ou seja, tudo isso faz parte.

Ministro,  queria  muito  que o senhor  ouvisse sobre web,  e 

tecnologia.   Estamos  no  liminar  de  um  problema  muito  grave,  mas 

depois eu relato para Vossa Excelência.

Essas coisas que ouvimos aqui no conselho, vocês não têm 

ideia, mas é preciso perguntar o por quê? Por quê? Eu vou responder a 

algumas questões.

O  Plano  de  Trabalho,  tudo  bem,  mas  fazê-lo  mais  cedo. 

Agora  é  preciso  lembrar  que  no  fim  do  ano  nós  corremos  com  a 

execução  orçamentária,  apresentamos  o  relatório  de  gestão  da 

empresa, apresentamos relatório de gestão para vocês, para o conselho 
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de administração.  Eu acho que tem que ser em janeiro.  Parece que a 

lei fala alguma coisa em janeiro.  Acho que o plano de trabalho tem que 

ser janeiro.  Dezembro, para nós, é terrível,  desde que entrei para a 

EBC não tenho mais Natal, não dou presente, não ganho, porque não 

tenho tempo de mexer com essas coisas.  Dezembro se faz prestação 

de contas para todo mundo, e tem que correr para gastar o dinheiro do 

orçamento, senão o Tesouro raspa e leva, como o Ministra Juca sabe. 

Quem não executa o orçamento perde o dinheiro.

Então, daqui para o fim do ano estamos com uma agenda 

difícil, mas vamos aguardar uma proposição.   Eu proporia que fosse na 

reunião de janeiro fosse apresentado o plano de trabalho,  por  causa 

dessas coisas.

Produção regional.   O  Conselheiro  Daniel  pergunta  se  há 

metas.   As  metas  mais  oficiais  são  as  que  estão  na  lei,  e  que  já 

deixamos  para  trás  há  muito  tempo,  que  são  os  5%  de  produção 

independente e 10% de produção regional,  da grade.  Já cumprimos 

isso e deixamos para trás há muito tempo.

Temos 15 programas da produção independente na grade; 

temos mais de 50% da grade com produção independente.  Acho que 

sempre vamos continuar trabalhando com a produção independente, faz 

parte da filosofia da TV pública, filosofia expressa na lei de criação; e 

temos as  dificuldades  de produção  in  house também,  equipamentos, 
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gente.   São coisas que se juntam,  a filosofia  e a necessidade,  para 

trabalhar com a produção independente.

A  meta  já  está  cumprida,  agora  não  existem mais  metas 

quantitativas a serem cumpridas.

A produção regional, essa, sim, além dos 10% que estão na 

lei, que também já deixamos para trás há muito tempo, nós queremos, 

diretoria da EBC, nos propusemos a ter quatro horas da produção, na 

grade, ocupadas por produção regional.  Estamos trabalhando para isso. 

Agora, não é só querer, as televisões são pobres, elas são miseráveis, 

algumas estão na penúria, estamos ajudando com apoio técnico e com 

dinheiro, para que elas voltem a produzir.  Não adianta simplesmente 

querer a produção regional das emissoras.

Agora,  a produção regional dos produtores independentes, 

essa  vem pelos  pitchings, são  abertas  a  todas  as  regiões  do  país. 

Temos um feito um trabalho, de cada vez que tem um concurso, divulgar 

em todas as regiões.  A Lei não permite, eu tentei isso e a Diretoria 

Jurídica  vetou,  fazer  um  pitching só  para  produtoras  da  Amazônia. 

Pode? Não pode, é inconstitucional.  Não posso fazer isso.

Essas são as respostas.  Não sei se satisfatórias, mas as 

metas estão cumpridas, queremos novas metas.  Temos trabalho nessa 

direção,  produção  independente,  produção  regional.   Agora,  as 
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limitações não são nossas,  não está no nosso querer,  está no setor. 

Então, quando se faz o DOC TV, que é um programa que o Ministério da 

Cultura  financia,  estimula  e  concebeu  um  excelente  programa  de 

estímulo  à  produção  audiovisual  em todos  os  estados,  diversificar  a 

produção audiovisual, o DOC TV tem estado que não faz.  Esse ano, 

estamos  lá  com  a  Unidade  Técnica  do  DOC  TV  na  EBC  e  temos 

estados que não fazem.  Ah, não vou fazer.   Vamos até aportar  um 

dinheiro para ajudar o estado a fazer.

Então, são coisas que não estão na TV pública, a TV pública 

trabalha para alcançá-las, mas elas dependem do outro.  O outro é a 

televisão regional, é o produtor regional, etc.

Os vídeos.  O que o conselheiro falou, não é em DVD, que 

acho que ele quis dizer vídeo na internet.  Em DVD seria para vender ou 

distribuir.   Não  é  isso,  conselheiro,  você  está  falando  na  internet? 

Chama-se  vídeo  em demanda.   Esse  que  eu  queria  que  o  Ministro 

Franklin  Martins  ouvisse.   Você  acha  que  não  colocamos?  O 

Conselheiro João Jorge está aqui falando, esses dias eu vi esse lindo 

documentário  africano,  às  duas  da  manhã.   Às  duas  da  manhã  já 

passamos ele de manhã, mais cedo, já passamos em outro horário e 

colocamos  em  alguns  horários  alternativos,  e  alguém  viu.   E  você 

mesmo, conselheiro, viu às duas da manhã.  Claro que seria muito mais 

fácil  para  nós  colocar  em demanda na  internet,  se  pudesse.   É  um 

conteúdo  que  não  pode  ser  desperdiçado.   A  série  Nova  África  é 

belíssima,  orgulha  qualquer  televisão  do  mundo,  termos  conseguido 

realizá-la  em  África,  com  produção  brasileira.   No  entanto  não 
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colocamos.   É por  burrice? Não,  é por  impossibilidade técnica.   Não 

temos uma plataforma, não herdamos uma plataforma e não pudemos 

construir uma plataforma de internet onde possamos colocar vídeo em 

demanda.

Para conseguir a TV Web, eu lutei como uma leoa, brigando 

com deus e o mundo para conseguir a TV Web, que é a programação 

ao vivo na internet.   Então,  há um grave problema de tecnologia na 

EBC,  mas que não é  assim de  querer  fazer.   Essas  coisas  exigem 

investimentos, que acabam demorando a produzir  resultados.  Talvez 

tenha  um  pouco  de  incompetência  nossa  também,  mas  temos 

trabalhado  procurando  ter  essa  plataforma.   Herdamos  plataformas 

distintas, diferentes.  Por exemplo, no Rio de Janeiro a TVE tinha a sua 

própria plataforma de internet.  A EBC tem a sua aqui em Brasília, quer 

herdamos da Radiobrás.  Elas não conversam entre si, e vai levar tempo 

para fazermos elas conversarem.  Estamos começando a conseguir.

Então, são problemas muito graves, e que tem a ver com a 

Agência Brasil.   Se vocês tiverem tempo, vamos apresentar,  está na 

agenda.

Pitchings.  O Conselheiro Daniel perguntou se os  pitchings 

não fazem mais.  Pitchings é um apelido.  Na verdade, quem inventou 

essa  modalidade  fui  eu,  modestamente,  procurando  um  jeito  de 

contratar produção independente, mais simples, rápida e eficiente.  Foi 

uma invenção minha,  lendo a  Lei  8666.   Então,  ninguém mais  quer 
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pitching do que eu.  Agora, não é fácil.  O Ministério pratica os editais, 

que também é a leitura que o ministério fez de um certo artigo da 8666. 

Nós  fizemos  assim,  só  que  o  rigor  da  lei  não  mudou,  apenas 

encontramos uma ferramenta mais adequada dentro da lei.  Mas não 

suprime os prazos.  Então, não adianta.

Cada diretoria fazia o seu pitching.  Eu reuni tudo isso numa 

comissão com o Otávio,  que é uma pessoa que vem da SAV, lá do 

Ministério, que tem enorme experiência com editais.  Mas ele não pode 

suprimir os prazos.  A Diretoria Jurídica não deixará suprimir os prazos, 

porque  se  suprimir  os  prazos  vamos  para  o  Tribunal  de  Contas  da 

União, e aí quem vai para a cadeia sou eu e meus companheiros de 

gestão.  É complicado.   Então, não há como ir além disso.

Essas  são  as  dificuldades  de  fazer  a  TV  pública  numa 

empresa pública, sujeita ao regramento jurídico.

Os vídeos em demanda.  Só vamos poder colocá-los quando 

tivermos outra plataforma de internet.   Com a atual não adianta.  Se 

entrarmos aqui teremos alguns programas que têm vídeo, entra no Três 

a Um, colocamos alguns; o site do Repórter Brasil disponibiliza dezenas 

de vídeos por dia.  Esse nós conseguimos, é uma plataforma exclusiva. 

Custa caro, para o Repórter Brasil  tem, todos os vídeos do jornal de 

ontem e de hoje pode conseguir lá.  Mas não conseguimos isso para 

todos, não tem uma plataforma.  Essa a gente aluga, digamos assim, 

para poder oferecer os vídeos do jornalismo.
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A distribuição em DVD.  O que nós queremos fazer é a EBC 

Marcas, é vender produtos.  Pegar a série Nova África e fazer uma série 

que  ponha  em DVD home,  quem quiser  alugar  para  ver  em casa... 

Agora,  temos um serviço lá,  que quando um cidadão precisa de um 

programa,  oferecemos,  não tem problema,  busca  na  televisão.   Mas 

claro que o ideal  é  na internet.   Mas essas coisas não se resolvem 

assim.  Como é que vou distribuir vídeos, daqui a pouco também tem 

problema  jurídico.   Não  posso  sair  distribuindo  vídeo  com  dinheiro 

público assim, de qualquer jeito.  Tem que ter uma regra.  Tem alguns 

programas  que  fazemos  com  parceiras,  prevendo  que  possa  ser 

distribuído em escolas.  Às vezes fazemos isso.

Por fim, para não cansá-los mais, o problema de marketing e 

divulgação.   Eu  fiz  um comentário  aqui  que  a  mídia  privada fez  um 

louvor ao Samba na Gamboa e não dizia onde que passava.  Eu dizia 

aos  senhores  que  sou  uma  pessoa  que  sai  do  alto  estrelato  do 

jornalismo  político,  onde  era  uma  unanimidade,  para  sofrer  ataques 

diários.  Eu sofro ataques diários.  Então, essa mídia vai dar alguma 

coisa  a  favor  da TV pública?   Não vai.   Então,  o  nosso esforço  de 

comunicação é, primeiro, nossas próprias mídias.  O Rádio falar da TV 

Brasil  a  TV  Brasil  falar  das  rádios,  etc.,  etc.   Segundo,  ter  uma 

plataforma de internet melhor.  Isso é importante.  Ter uma agência de 

publicidade.   Isso significa  ter  dinheiro  no  orçamento,  mas a  lei  não 

permite que até hoje a gente tenha dinheiro no orçamento, porque todo 

dinheiro de publicidade tem que ter estado num tal PPA, que é aprovado 

de quatro em quatro anos.  Como a EBC não existia, nós não temos 

dinheiro  previsto  para  publicidade.   Nós  herdamos  o  orçamento  da 
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Radiobrás, com suas rubricas.  Agora estou fazendo uma ação para ter 

um dinheiro, uma mudança no PPA, mas vai depender de o Congresso 

aprovar uma emenda no PPA.  É quase aprovar uma lei, mas estamos 

fazendo isso, para ter um dinheiro no ano que vem para contratar uma 

agência de publicidade.

O que ela vai fazer?  Ela não vai por anúncio na Rede Globo, 

no SBT, Rede TV.  Ninguém vai aceitar isso.   Vai colocar um anúncio 

na Globo?  Primeiro que nem temos dinheiro para pagar, e, segundo, 

ela não vai veicular.  Temos que fazer mídias alternativas,  out door, a 

mídia no aeroporto, anúncio em jornal.  Fizemos um pouco disso todos 

esses anos.  Porque o vice do Franklin deu uma caroninha para nós 

numa agência dele.  Então, é um dinheiro pequenino, que passamos da 

EBC para lá e pudemos fazer algumas coisas, como uma campanha de 

base door, nos ônibus, no Rio, Brasília e São Paulo.  A Marcopolo, por 

exemplo, tinha que emprestar os ônibus, e ela só fabrica.

Então, esse problema de marketing é muito difícil.  E também 

não é por burrice.  É recorrente, e é natural que seja recorrente.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Eu queria uma coisa.  Eu acho, Tereza, se já  recebeu 

tantos elogios aqui, e todos os questionamentos são sugestões, não são 

cobrança.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Claro.  Estou brincando quando falo esse negócio de burrice.  Claro que 

vocês sabem que não é por burrice, é por algum problema.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Então, é isso aí,  para você saber que somos parceiros 

aqui.  Ninguém está contra ninguém.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Claro que eu sei que não me acha burra.   Você chegou aqui dizendo 

que era minha admiradora, eleitora.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Queria agradecer à Presidente da EBC, aos funcionários e membros do 

Conselho, por esse resultado que estamos vendo aqui agora.  E penso 

que a Presidente da EBC precisa estar  pronta para também receber 

elogios e reconhecimento do trabalho que a equipe e a executiva vem 

desenvolvendo.  Tenho acompanhado alguns problemas, não é possível 

acompanhar uma grade inteira, como essa, a não ser que não se faça 
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nenhuma atividade.  E tive oportunidade, agora, de comparar um pouco 

com a TV pública na África do Sul, e nos Estados Unidos.  Acredito que 

estamos com um diamante, que precisa se transformar em várias jóias. 

Talvez por estar com a mão na massa, ou produzindo ou fazendo, vocês 

não se dêem conta de como tem mudado, tem uma qualidade, e tem, 

mesmo com as  dificuldades  de  plataforma e  do  diálogo  entre  essas 

plataformas, que é o caso da internet, já tem um material disponível e de 

fácil  acesso  que  permite,  na  realidade,  uma  juventude  do  Sistema 

Brasileiro de Comunicação, e que pode ser usado em prol da EBC, TV, 

Rádio e internet.   É isso que acho que a conselheira estava falando. 

Enquanto  não  tem  uma  agência  de  publicidade,  enquanto  não  tem 

recursos, se pudermos usar a criatividade, a mobilização jornalística, e, 

ao mesmo tempo, a reprodução, é possível fazer coisas interessantes. 

Somos  diferentes  conselheiros,  temos  diferentes  focos,  diferentes 

questões,  acessibilidade,  população afro-brasileira,  regionalização.   E 

podemos,  cada  um,  fazer  alguma  coisa.   Por  exemplo,  no  caso  da 

Bahia, fomos a Salvador e lançamos lá o programa Nova África, uma 

coisa simples, básica, com profunda repercussão.  Isso pode ser feito 

em Pernambuco, Santa Catarina, ou no Norte, com outros programas e 

outros produtos que tem, para aproximar mais da população como um 

todo.

Ao  mesmo tempo,  a  TV,  rádio  e  internet,  devem falar  as 

várias línguas do Brasil.  O Brasil tem varias formas de falar, de pensar e 

se  comportar.   As  ferramentas  que  tem  hoje,  Presidente  Tereza 

Cruvinel, já permitem uma mobilização maior para que esse resultado 

que os conselheiros estão hoje aqui elogiando, e que vem de pessoas 

que  estão  falando  com  a  gente,  olha,  vi  um  programa  que  está 
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passando, ouvi um programa na rádio, fui para uma reunião e o espírito 

da equipe no Rio é excelente.   Eu fui  a São Paulo encontrar  com o 

pessoal do Nova África,  e o espírito do pessoal era muitíssimo bom. 

Então, a empresa precisa,  também, estar apta e pronta para receber 

esses elogios, de uma forma também muito tranqüila, até para que, ao 

receber  esses  elogios,  faça  mais,  produza  mais.   O  diamante  que 

estamos falando aqui pode se transformar em jóias, pode se transformar 

também numa peça para abrir um túnel, que é essa dificuldade que você 

encontra.  TV pública não é uma coisa fácil, e nem é uma ação para 

curto  prazo,  a  TV pública,  nos lugares onde existe  consolidada,  tem 

muito tempo.  Às vezes queremos ser a BBC de Londres, mas não nos 

perguntamos como foi consolidado o sistema da BBC de Londres, ou da 

TV australiana, ou da TV canadense, porque por desconhecimento, às 

vezes  por  ignorância  dizemos  que  é  bom,  e  pronto.   Mas  é  uma 

consolidação  que  leva,  às  vezes,  trinta,  quarenta,  cinqüenta  anos. 

Primeiro por causa da empatia com o público.  Se o público tiver empatia 

com a TV, com a rádio, com o sistema de comunicação público, esse 

público é que faz com que a audiência seja da TV pública.  Quer dizer, 

nos nossos fantasmas tem sempre a TV privada, na nossa cabeça está 

sempre a TV comercial, mas não criamos alternativas.

Então,  penso que a  TV Brasil,  a  rádio  e  a  internet,  pode 

muito  mais  divulgar  esses  programas  anunciando  antes,  anunciando 

depois, vindo para nós.  Por exemplo, eu quero receber, no meu e-mail, 

apenas uma chamada, dia tal, Nova África.  Vou mandar para milhares 

de pessoas dentro do Brasil  e fora.  Já que agora a TV está em 49 

países da África.  Se Ana receber um e-mail direcionado a um programa 

que  ela  quer  divulgar,  vai  replicar  para  muito  mais  gente. 
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Necessariamente não precisa ser o corpo da TV, o corpo das rádios, ou 

o sistema de internet em duas ou três plataformas que podem fazer isso.

Eu lido com isso, com o Olodum, com a cultura lidando em 

diferentes  lugares,  diferentes  recursos,  e  vou  migrando  de  um para 

outro.  Pode ter o Facebook, o Twitter.  E ainda enquanto a plataforma 

de internet está lenta, mas hoje já é visualmente interessante, já não é 

cansativo, já não é ultrapassado, é dinâmico, dialoga com o novo.

Então, parabéns à TV Brasil, parabéns à EBC.  E gostaria, 

na realidade, que a empresa e todos nós estivéssemos bastante abertos 

para os elogios, porque supera aquela fase de dizer, olha isso está ruim, 

isso e aquilo, e os elogios nos estimulam mais.  Porrada só leva quem 

está fazendo, quem não está fazendo  nada, não apanha e nem bate.  E 

no nosso caso é apanhar e bater, bater e apanhar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Temos  mais  um  ponto  de  pauta,  que  imagino  que  os 

conselheiros não poderão ficar mais.  Poderão ficar mais uma meia hora 

ou  passamos  para  o  próximo  mês?   No  mês  de  outubro  não  tem 

reunião, a próxima reunião é no dia 09 de novembro.  Amanhã é só 

operador de rede digital.
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Só se for a primeira meia hora.  De 09h às 09h30m, Agência 

Brasil, e depois o operador de rede.  Está certo.

Para  a  reunião  de  novembro  seria  importante  que  as 

câmaras  apresentassem  à  secretaria  executiva  as  demandas  de 

temáticas para a reunião de novembro, de acordo com os avanços nas 

câmaras.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho uma 

imprudência avançarmos na reunião de amanhã.  A reunião de amanhã 

tem um tema que é fundamental, operador de rede nacional de televisão 

pública  digital.   Se  for  meia  hora,  vamos  meia  hora  agora  mesmo, 

porque se formos roubar meia hora, nunca é meia hora, é mais do que 

meia hora.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Eu concordo com o Conselheiro.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Acho 

absolutamente  essencial  fecharmos  a  pauta  para  o  operador  digital 

amanhã de manhã.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Já saíram alguns.  A reunião extraordinária de amanhã foi para 

aquele ponto de pauta.  Alterar agora, em que vários conselheiros já 

saíram, acho que é ruim.

Vamos  fazer  o  seguinte:  ela  poderia  apresentar  e  a 

discussão  sobre  a  Agência  Brasil  ficaria  para  outro  momento.   Está 

certo.  Cada um anota os seus questionamentos e em outro momento 

passamos a discutir.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Vamos fazer um esforço, porque acho que adianta.

Então, tenho aqui ao meu lado a Nereide Beirão, que todos 

já conheceram, ela é uma grande jornalista, com grande experiência em 

jornalismo, público ou privado, grandes ou pequenas empresas,  e foi 

uma aquisição muito positiva para o nosso jornalismo.

Essa história da Agência Brasil, também não seria correto da 

minha parte falar Nereide apresente a Agência Brasil.  Ela está aqui há 

tão pouco tempo e a Agência Brasil é um problema histórico.  Então, eu 
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vou  falando,  ela  tem  acompanhado,  temos  tratado  muito  disso,  a 

Agência Brasil é um dos problemas mais complicados da EBC.

Uma breve história.  Essa Agência vem da antiga Agência 

Nacional que o Governo Vargas criou, uma agência governamental, que 

depois  virou  a  Empresa  Brasileira  de  Notícias,  a  EBN,  no  Governo 

Militar,  que  na  Nova  República  houve  uma  fusão  da  EBN  com  a 

Radiobrás.  A Radiobrás tinha a televisão e a EBN era a agência de 

notícias.  Aí continuou sendo agência nacional, dentro da Radiobrás.

Em 1990 transformou-se em Agência Brasil, e com a criação 

da EBC,  mantém o nome, deixa de ser  agência  governamental  para 

tornar-se uma agência pública de notícias.

Essa é uma história, então, que remonta à Era Vargas.

Natureza da agência.  Ela sempre teve, desde a época da 

Agência nacional, olhando lá para o getulismo atrás, todos esses anos 

passados,  ela  nunca  quis  ser  uma agência  popular,  até  porque não 

existia  isso  no  passado.   Agências  existiam para  ser  atacadistas  de 

notícias, abastecer o jornal do interior, ou grandes jornais da capital, ou 

seja, para distribuir notícias para veículos, jornais, revistas, rádios, etc.

Hoje  é uma agência,  com o advento da internet,  que não 

existe mais só para abastecer jornal, revista e rádio, existe para falar 
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também diretamente com o cidadão.   Logo buscam ser  agências de 

massa, e o jornal também que quiser reproduzir.  Então, se pegarmos o 

UOL, Globo On Line, essas agências todas, que são os portais on line, 

eles  são  diretamente  para  o  cidadão,  e  também  podem  ser 

abastecedores.  A Agência Brasil é uma grande abastecedora.  Ela tem 

sua relação com o cidadão também, que seria  muito  melhor  se não 

fossem os problemas tecnológicos.

Ela é subordinada à Diretoria de Jornalismo, tem um gerente 

59 profissionais de jornalismo, entre editores e repórteres, 9 fotógrafos e 

2 webdesigners.  Isso para Rio, Brasília e São Paulo.  Para verem que 

não é grande coisa o corpo funcional da empresa.

Ela produz de cem a cento e vinte matérias dia, uma média 

de 50 a 60 mil acessos por dia.

De 1º de fevereiro a 31 de agosto de 2010, foram 1,7 milhão 

de acessos, o que dá mais ou menos aquela média.

O internauta  que  vai  à  Agência  Brasil  fica,  em média,  11 

minutos e 39 segundos.

Conteúdos utilizados por centenas de veículos em todo país, 

com citação da fonte.  Para usar a Agência Brasil basta isso.
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Esses dados aí são bem atuais e levantados pela Nereide 

hoje mesmo, com as áreas tecnológicas.

É uma agência  que tem um significado importante.   Esse 

acesso é um acesso importante,  afora a reprodução da notícia pelos 

veículos.

O que há de excelente na Agência Brasil? O reconhecimento 

da  sua  credibilidade,  o  reconhecimento  pelos  seus  conteúdos,  a 

exemplo daqueles prêmios que mostramos lá no balanço de trabalho, 

que atesta a qualidade dos seus conteúdos.  Quase todo dia vemos um 

grande  jornal  citar  a  Agência  Brasil.   Agora,  segundo  suas 

conveniências,  os  jornalões,  segundo  suas  necessidade,  os  jornais 

pequenos, que usam muito mais porque não precisam comprar Agência 

Globo, Agência Estado, Agência Folha, Agência Brasil, que está lá de 

graça.  Agora, está com problema de distribuição, ela vem enfrentando 

problemas antigos de distribuição, ou seja, de tecnologia.

A limitação é essa.  Tem uma limitação editorial.  A agência, 

desde  esses  tempos  que  herdamos  da  Radiobrás,  ela  tinha  uma 

orientação do Manual de Redação, de que cobre governo e sociedade. 

Ora, o que é governo e sociedade? Isso é muito vago.  A sociedade é 

tão  diversa.   Então,  queremos fazer  uma reforma editorial,  mas que 

dependerá, ainda, de duas coisas, o novo Manual de Jornalismo, até 

para a gente mudar isso lá, e também o Concurso Público, porque para 
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criar  novas  editorias,  como  cultura,  direito  do  consumidor,  meio 

ambiente, etc., etc., precisa de gente.  Aquele povo que temos lá, que 

mostramos ali  há pouco,  eles fazem isso que fazemos hoje,  política, 

economia, questões sociais.  Para ampliar, abrir novas editorias, precisa 

de mais gente.  Então, vamos esperar o concurso.  Também não é por 

burrice que a gente não mudou, é por falta de gente – só brincadeira, 

Heloisa.

Grave situação técnica.    A Agência Brasil  foi  criada com 

tecnologia  inadequada.   Não preciso  dizer  que  no passado era  uma 

Agência  de  distribuição de matéria  por  telex,  como era antigamente. 

Com  o  advento  da  internet,  ela  foi  criada  com  uma  tecnologia 

absolutamente  inadequada,  uma  linguagem,  um  negócio  de  código-

fonte, que o sujeito que criou levou o código-fonte, essas coisas dos 

“informatas”.  Resultado, ela teve um colapso esse ano.  A gente vinha 

pressentindo isso, porque ela caia, caia, problema de acesso, teve um 

colapso e saiu do ar.  Foi preciso criar um hot site de emergência, que é 

uma página bem simples, e depois criamos o site atual.  A Diretoria de 

Tecnologia da EBC foi bastante rápida, criou o site atual, mas que não é 

o ideal.

Providências  em  curso.   Estamos  cobrando  muito  da 

Diretoria de Tecnologia que providencie uma plataforma melhor, mais 

potente,  com  banda  mais  larga,  mais  possibilidade  de  tráfego  e 

armazenagem de conteúdo, e, ao mesmo tempo, temos que desenhar 

outro sistema, uma outra existência digital para a EBC na web, que não 

seja só Agência Brasil.   Por exemplo, hoje esteve aqui no Conselho, 
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queria  apresentar,  mas  estávamos  discutindo  regimento,  esteve  aqui 

hoje uma grande especialista em estratégia digital para meios públicos, 

essa senhora Florência Aripani, que já fez o site da BBC de Londres, já 

fez o site da TV pública argentina,  e está aqui  discutindo conosco a 

criação  dessa  nova  existência,  que  exige  providências  editoriais  e 

tecnológicas.  Então, não é muito fácil.

O que nós queremos?  Não temos mão de obra para fazer 

isso, não temos todos os recursos de T para fazer isso, ainda.  Estamos 

comprando, investindo.  Onde queremos chegar?  Queremos criar um 

Portal  de  convergência  de  mídias,  através  do  qual  poderão  ser 

acessados os seguintes veículos: Agência Brasil,  TV Brasil,  TV Brasil 

Internacional, rádios.  Ou seja, que esteja tudo lá.  Quando a gente entra 

em BBC.co, uk, e tal, você entra no Portal-Mãe da BBC, e daí você entra 

na BBC televisão,  na BB rádio,  BBC News e tal.   Esse é o projeto. 

Agora, chegar lá não está fácil.

Passo  à  Nereida  para  complementar  essas  tantas 

dificuldades que apresentei e que ela está conhecendo agora.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Eu 

acho que de qualquer forma estamos com uma perspectiva.  Ontem foi 

bem animadora a  reunião  que tivemos com a Florência.   Acho que, 

apesar  de todas as dificuldades,  sabemos que é um processo muito 

difícil,  demanda  investimentos,  demanda  prazos,  estamos  com  um 
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projeto que será muito importante.  Os problemas de sinal que temos na 

TV Brasil, muitas vezes não alcança alguns estados, com a internet a 

gente  vira  efetivamente  uma  TV  internacional,  alcançamos  todos  os 

públicos,  todas  as  regiões  do  país,  todos  os  países,  conseguindo 

colocar o nosso produto e vai ser uma grande fonte de divulgação da 

própria TV e da agência e da rádio.  Como a Tereza falou, na Agência, 

estamos pensando na questão do Manual, e também tentando ampliar 

um pouco, como o conselho até já tinha falado na questão das notícias 

de cultura,  pretendemos entrar  nessas áreas,  ambiental.    Como ela 

falou,  ampliar  um pouco o universo do conteúdo que vamos colocar, 

com  esse  caráter,  também,  da  agência  multimídia.   Acho  que  uma 

experiência  boa,  até  vai  ser,  apesar  das  questões  tecnológicas,  nas 

eleições que estamos querendo fazer um trabalho muito interligado, da 

rádio,  inclusive fizemos uma página multimídia,  que tem rádio,  TV e 

Agência Brasil.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Essa é a situação.  Esse é o site que fizemos quando houve o colapso 

em fevereiro.  Por exemplo, não há vídeos, como cobraria o Conselheiro 

Daniel.  Colocamos muito poucos,

Essa é a página das eleições, onde estamos tentando ser 

multimídia, rádio, TV e web.  Onde tem vídeos aí?  Temos vídeos do 

Três a Um, mas são muito poucos.  Se colocamos muito, cai o sistema.
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CONSELHEIRA HELOISA MARIA GURGEL STARLING – 

Pois é, só prosseguindo no meu suicídio, é muito pesado esse sistema, 

porque estou acostumada...  Qual é a dificuldade do portal?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não é pesado, é o contrário, é muito leve, é muito frágil.  Então, se você 

coloca muito peso, cai, quebra.  Vídeos pesam.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA GURGEL STARLING – É 

isso que estou perguntando.  Por exemplo,  as universidades têm um 

portal que agüenta bem, mas imagino que o peso das imagens e do 

vídeo,  para  esse  portal,  seja  muito  maior,  do  que  por  exemplo  da 

Universidade.   Mas é  muito  difícil  conseguir  isso?  Porque tem uma 

tecnologia  nas  universidades  e  no  próprio  MEC,  é  certo  que,  por 

exemplo, o Portal da UFMG é melhor do que o do MEC, mas...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não é questão de ter a tecnologia professora, é de ter infra-estrutura, 

servidores...
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Agora, quando herdamos a EBC...  Com o que vive a EBC. 

Ela casou-se com a viúva, com a Radiobrás, e vieram funcionários e um 

patrimônio.  O patrimônio de informática é desse tamanho, a empresa do 

passado não investia em tecnologia da informação, em informática, era 

basicamente infra para sustentar a Agência Brasil, num site velho, que 

era  muito  mais  feio  do  que  este  ainda,  este  é  muito  melhor,  o  que 

fizemos  esse  ano,  e  informática  corporativa,  folha  de  pagamentos, 

aquelas coisas e tal.   Lá no Rio,  a  Serpro também tinha um núcleo 

pequenino de informática, menos de dez funcionários.  O que se faz 

com menos de dez funcionários numa área dessas?  E não tem servidor. 

Agora, vamos comprar servidores.  Tem que licitar.  Vamos licitar não 

sei o quê.  Esses equipamentos todos comprados, demora a licitar.  E 

depois chegaram os servidores, mas lá no prédio não tem carga elétrica. 

Agora, estamos construindo uma CPD aqui neste prédio novo, e isso vai 

mudar as coisas.  Então, é tudo assim.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu acho 

esse  debate  muito  valioso,  mas  o  que  ia  propor,  que  não  vamos 

conseguir debater, era que talvez a Nereide na próxima reunião já esteja 

dominando mais.   E quem sabe essa Senhora Florência,  se ela não 

estiver mais aqui, que pudéssemos ouvi-la em teleconferência, no dia 

que estivermos em outra reunião.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É  que  estamos  discutindo  uma  consultoria  dela,  mas  ainda  não 

fechamos o contrato com ela.  Ela é uma profissional global...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – E se ela 

for integrada, seria interessante para nós.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Podemos pedir isso, sim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Uma  coisa  que  não  ficou  clara  para  mim,  Tereza,  é  se  a 

questão maior da Agência Brasil é de cunho editorial, ou do cunho de 

infra-estrutura.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

O mais grave é de infra-estrutura.
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A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – O de 

infra-estrutura  é  mais  grave,  porque  como  ela  disse,  temos  uma 

produção  muito  grande,  e  a  Agência  Brasil  é  muito  respeitada. 

Realmente, a Folha, Estadão, todos os grandes jornais reproduzem a 

notícia e colocam Agência Brasil,  citam a fonte porque têm que citar. 

Eles reproduzem a informação, e cada jornal do interior, essas coisas. 

Então, a Agência Brasil é muito acessada mesmo.  E temos relações 

com instituições internacionais, tem várias agências internacionais que 

utilizam o nosso material e muita foto também que cedemos para jornais 

internacionais.  Então, a questão do conteúdo, é que precisa ser um 

pouco ampliado, no universo da cobertura, que é a questão de fazer 

cultura,  matéria  de  meio  ambiente,  serviço.   Então,  esse  conteúdo 

precisa ser ampliado, mas a questão básica é a questão tecnológica, em 

paralelo com a questão de tentarmos resolver o problema da cara da 

EBC,  de  todos  os  veículos  da  EBC  na  internet,  porque  precisamos 

efetivamente ter um portal que vai ajudar muito na comunicação, das 

pessoas  terem  conhecimento  e  acessarem,  e  saber  o  que  estás 

acontecendo, tanto na TV quanto nas rádios e na Agência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Perguntaria  à  Câmara  de  Jornalismo  se  tem  alguma 

consideração.  Ou alguma avaliação feita sobre a Agência Brasil.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Nós nos 

reunimos  hoje  pela  manhã,  e  ela  fez  uma  bela  exposição  sobre  o 

assunto, completa.  Então, mais ou menos nesses termos aí, um pouco 

mais detalhado, mas não tiramos ainda, até pela falta de tempo, uma 

conclusão, mas creio que nas próximas reuniões faremos isso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

A EBC tem duas agências de notícias,  costumo eu dizer.   Até estou 

fazendo um relatório de gestão dizendo isso.  A Rádio Agência, esse 

clique aí,  é uma agência de notícias radiofônicas,  que é maravilhosa 

para as rádios do interior, onde ali estão as normas de cobertura das 

eleições...  Rádio de todo Brasil podem baixar conteúdos radiofônicos aí. 

E o problema também é muito de tecnologia, poderíamos colocar muito 

mais arquivos de áudios, mas temos limitação de banda.  Então, são 

ecos do passado, não se investia, a Radiobras era uma empresa cujo 

valor máximo de investimento chegou a ser seis milhões anos, e nós 

investimos  cem  milhões  ao  ano,  em  tudo,  tecnologia,  antena, 

transmissores, etc.  Os investimentos da EBC tem girado em torno de 

cem milhões.  Então, é uma diferença brutal, não se dava dinheiro para 

isso,  não  se  dava  importância.   A  Radiobras  era  uma  empresa 

governamental, porém esquecida pelo poder, nem era pública, nem era 

importante para o governo, e ficava aquela coisa lá sem projeto.

Mas era só para os conselheiros conhecerem um pouco esse 

nosso produto, que é a Rádio Agência Nacional.
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A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Só 

uma complementação.  Foi uma grande lembrança da Rádio Agência 

Nacional, porque ela tem um caráter muito interessante.  Nesse caso, 

ela  não  só  coloca  o  material  feito  pela  EBC,  mas  coloca  também 

material  que  é  feito  pelas  outras  emissoras  públicas  de  rádio.   Por 

exemplo,  no  caso  da  Rádio  Educativa  UFMG,  que  eu  e  Heloisa 

conhecemos  bem,  muitas  vezes  eles  mandam  matéria  para  cá,  a 

matéria  é  aproveitada  ou  não,  e  se  a  matéria  estiver  boa,  é 

disponibilizada, e os meninos lá ficam felicíssimos, porque eles contam 

quantas emissoras baixaram a matéria a cada vez.  Então, eles têm um 

ranking lá onde conseguem detectar quantas vezes a matéria chegou a 

tantas emissoras do Brasil inteiro.  Uma matéria feita em Belo Horizonte. 

Então, tem esse caráter de união das rádios, que é muito interessante 

também.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Agora,  acho  que  devíamos  mudar,  Presidente,  porque  a  Agência 

Nacional  virou  Agência  Brasil.   A   Rádio  Agência  Nacional  devia  se 

chamar Rádio Agência Brasil.
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Minha  questão  era  exatamente  sobre  a  Rádio  Agência.   Se  nessa 

proposta com a consultoria, estão também analisando a possibilidade de 

integrar,  porque vocês falaram todos os veículos.   E vocês têm uma 

ideia, por exemplo, estão analisando o custo disso?  O investimento, 

imagino  que  seja  altíssimo  por  conta  dessa  própria  herança  que  a 

presidente está colocando.  Queria saber mais ou menos se tem essa 

estimativa.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

A  Senhora  Florência  Aripani  só  faz  o  projeto  estratégico,  ela  nem 

executa.   Vai  dizer,  olha,  vocês  precisam fazer  assim,  isso  assim e 

assado.  É uma consultoria mesmo.  Agora, teríamos que executar com 

nossos recursos, comprar equipamentos.  Boa parte nós já adquirimos. 

Essa instalação do novo centro de processamento de dados, aqui nesta 

nova  sede,  vai  melhorar  as  coisas.   Agora,  precisaríamos  é  de 

funcionários, que não temos para executar.   Vamos pedir à UNB, ao 

MEC, que está cheio de professor...  Lá na UFMG também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – O Ministro Sergio Rezende informou que o Presidente da RNP 

vai estar em nossa reunião.
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O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério  da Educação)  – Fazendo eco ao nosso 

suicídio coletivo...  E fazendo uma consideração de que a Tereza não 

tem nada de burra, mas é uma figura...  Acho estranho essa questão de 

tecnologia,  porque  eu  coordenei  o  plano  nacional  de  formação  de 

professores, que tinha 110 mil acessos simultâneos e funciona.  Eu não 

consigo entender totalmente esse problema recorrente relacionado com 

a tecnologia.  Uma das coisas que fazemos é parceria com a RNP.  Eu 

não  consigo  entender.   O  que  é  exatamente,  é  problema  de 

equipamento?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu também falo assim para o Diretor de Tecnologia, por favor, fale em 

português.   Eu  não  sei  precisar,  eles  falam  em  banda,  servidor, 

capacidade  de  armazenagem,  porque  isso  tudo  vira  armazenagem. 

Quanto mais conteúdo se produz, tem que armazenar, porque tem que 

ter a memória, fica tudo armazenado.  Eles falam, sobretudo, disso.  E a 

outra coisa é falta de mão de obra especializada, porque um site tem 

que ter o que eles chama de arquitetura, tem normas, padrões editoriais, 

onde é link tem que ser em azul, não sei o que.  Tem toda uma coisa aí, 

e  a  Agência  Brasil  está  até  fora  de  alguns  padrões  editoriais 

internacionais de internet.   Então, tem várias coisas,  equipamentos e 

mão de obra.   E a questão editorial é menor.  Como é que vou criar  

uma editoria de cultura, se não tenho repórteres para fazer...
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CONSELHEIRA HELOISA MARIA GURGEL STARLING – 

Espere aí, deixa só eu acompanhar.   Nós vamos sobreviver...  Hoje, 

aproveitem.   Não é isso.  É um lugar pouco atraente, inclusive, e o 

nosso marketing, por exemplo, seria fundamental aí.  O trabalho que eu 

vi,  dele, e no caso, o que vejo da UFMG, essa menina nova faz um 

negócio aí muito bom.  Muito bom esse pessoal que está trabalhando 

com isso.  Está difícil de entender essa dificuldade que estamos tendo, 

de ter um site, de ter um portal mais atraente.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Inclusive,  Heloisa,  a  Rádio  Inconfidência,  que  é  uma  rádio  pública, 

maravilhoso o site, o portal deles.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – O problema é o seguinte, 

esse pessoal da Informática, além de falar uma linguagem, às vezes, 

incompreensível,  eles são muito caretas,  eles não “tomaram cachaça 

suficiente na infância”.   Então, precisa trazer gente um pouco mais... 

Sei  lá.  Mas eu não vou me meter nisso.   Se quiser, com relação à 

questão tecnológica, se for do interesse de vocês, é pedir para a equipe 

do MEC dar uma olhada.
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Tereza,  posso  fazer  uma  proposta  concreta,  se  houver 

interesse de vocês?  É pedir para o Nelson Simões, Presidente da RNP. 

A gente pede para ele, e nossa equipe, a do MEC, vinculada à TI, para 

eles fazerem uma visita e darem uma olhada.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não a mim, porque não adianta, eu não sou especialista, sou jornalista.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante  do  Ministério  da  Educação)  –  Não  a  você,  Tereza, 

lógico.  Claro que a seu Diretor de Informática, a sua equipe.  Podemos 

fazer isso, se quiser, podemos dar uma olhada.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu quero.  Tudo eu quero.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – Então, vamos marcar uma 

visita,  o  pessoal  dá  uma  olhada,  porque  pode  ser  que  seja 

impedimentos  como  você  falou,  por  exemplo,  a  questão  que  você 



128

mencionou  da  dificuldade  de  fazer  a  comunicação,  você  explicou, 

porque  não  tinha  verba  específica  etc.  e  tal.   Provavelmente,  essas 

pessoas são inteligentes, e é isso que está acontecendo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Agora,  estou  cansada,  porque  já  gastamos  um  bom  dinheiro  nesse 

assunto e não está dando resultado.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – Então, vou fazer isso.  Só 

fazer uma visitinha.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA GURGEL STARLING – 

Eu  vou  complementar.   Acho  que  essa  proposta  dele  não  vai  ter 

ninguém melhor para fazer esse diagnóstico para você.  Agora, do ponto 

de vista do design, da criatividade e tal, você pode me dizer que a gente 

chama aquele pessoal das UFMG para fazer uma proposta de  design 

para vocês, pensando nessa coisa de ter uma freqüentação, de ter uma 

elegância, de ter um atrativo para isso.  Tenho certeza que a UFMG está 

disponível, não sou mais vice-reitora, mas vou falar isso.  O  design é 

nosso e a tecnologia é deles.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Gerson,  mandei  te  chamar,  pelo  seguinte.   Houve  aqui  uma 

apresentação sobre o plano de trabalho 2010, eu mandei convidar os 

diretores, mas acho que você tinha outras atividades e não pode vir, 

poucos vieram mesmo.  E aí  entrou na questão dos vídeos,  do  site, 

perguntava lá o Conselheiro Daniel porque a gente produz conteúdos de 

boa  qualidade  e  eles  não  são  disponíveis.   Expliquei  o  problema 

tecnológico.  Aí houve uma apresentação sobre a Agência e a Rádio 

Agência,  e  de  novo  eles  perguntaram por  que  não é  assim,  porque 

nossa agência tem essas limitações, pouco vídeo, pouca foto, não tem 

convergência, interatividade, etc.,  etc.  De novo eu falei,  com minhas 

palavras,  sobre  as  nossa  limitações  tecnológicas.   Mas  eu  não  falo 

direito, e eles estão me crivando de perguntas, com todo direito.  Então, 

gostaria  que  você  fizesse  uma  exposição  sintética  sobre  qual  é 

realmente o xis da questão.  Já expliquei que herdamos uma empresa 

ruim,  que  não tinha  investimento,  não  tinha  mão de  obra,  não  tinha 

equipamento.  Mas não sou convincente.

O  SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  TI)  –  Boa  tarde, 

Presidente, boa tarde, Presidente Ima, boa tarde senhoras e senhores 

conselheiros.  Com a nossa chegada à EBC, em dezembro, a presidente 

deu  um  redirecionamento,  criando  a  Diretoria  de  Tecnologia  de 

Informação e Comunicação.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Para enfrentar essas questões.  Eu desmanchei uma Diretoria e acolhi a 

sugestão do Collar, de criar uma Diretoria de Tecnologia.  O Collar me 

indicou  esse  senhor,  para  ser  o  diretor,  pessoa  muito  experiente,  já 

passou por vários lugares, e veio, está fazendo um ano.  Encontrou aqui 

uma situação...

O SR.  GERSON BARREY (Diretor  de TI)  – Precaríssima. 

Mas precaríssima mesmo.  O nosso CPD atual, ainda na 702, é o que 

suporta as nossas instalações, para vocês terem uma ideia, ele não tem 

uma capacidade sequer de energia elétrica.  Não tínhamos condições 

de  ligar  mais  uma  máquina  que  fosse  a  esse  CPD.   Desde  o  ano 

passado  começamos  a  fazer  um  trabalho  de  reestruturação.   Esse 

trabalho culmina agora com o prédio do Venâncio 2000, onde temos um 

CPD que foi construído de uma forma transitória, e estamos construindo, 

no prédio em frente, na 701, um data mídia Center.  Esse data mídia 

Center,  sim,  estará  dotado  de  todas  as  tecnologias  e  condições  e 

capacidades,  tanto  de  energia,  quanto  de  link  para  prover  esses 

serviços.

Essa questão é muito óbvia para quem é usuário de TI.  E 

então,  seria  muito mais óbvia para um Diretor  de TI,  um profissional 

público que trabalha há 23 anos com TI, de enfrentar essas questões. 

Porém, começamos a reconstruir a empresa, nessa parte de TI, há seis 
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meses.   Diante  disso,  enfrentamos  também  um  processo  de 

digitalização da cadeia produtiva da empresa.  Esse é um processo que 

estamos trabalhando durante esse ano todo, é um processo que é até é 

muito importante falar isso para vocês, é um processo que estava antes 

num modelo turn key,  fechado, com softwares da Itália, da Alemanha, 

hardware, uma monta de 34 milhões.  Quem acompanhou a empresa no 

ano  passado  sabia  dessa  história  do  lote  A  e  B,  que  acabamos 

chamando.   Pois  bem,  fizemos  um enfrentamento  a  esse  modelo  e 

propusemos a aquisição de um software, com tecnologia nacional e com 

código aberto.  Então, esse software que fizemos uma licitação no ano 

passado, que chamamos de MAN, e que a empresa vencedora foi  a 

Tecnet,  uma  empresa  nacional,  tivemos  duas  empresas  disputando, 

Tecnet  e  a  Mídia  Porto.   A  Tecnet  é  a  empresa  que  dá  conta  da 

digitalização da Rede TV, Mídia Porto é a empresa que dá conta da 

digitalização da TV Cultura.  Elas iniciaram um lance de 16 milhões e 

acabaram fechando em seis milhões e alguma coisa.

Mas  o  detalhe  desse  software,  é  que  nós  ousamos,  no 

processo de aquisição, dissemos ao fornecedor que ele teria que dar 

esse software com código aberto,  e que nos permitisse publicá-lo no 

portal de software público do Governo federal.  Por que isso?  Porque a 

nossa visão é de que precisamos construir  a rede, e que temos que 

levar  esse  modelo  para  outras  emissoras  da  rede.   Dessa  forma, 

poderemos no futuro implantar esse software na TV Escola, poderemos 

implantá-lo numa TV universitária, numa TV estadual, num futuro bem 

próximo.
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Só para dar uma visão do que foi o nosso direcionamento em 

relação à tecnologia.

Internamente,  começamos a fazer  uma recuperação muito 

rápida  dos nossos  servidores.   Quando aqui  chegamos encontramos 

máquinas  de  baixa  capacidade,  máquinas  já  com  seu  contrato  de 

manutenção  vencendo.   No  ano  passado  adquirimos,  a  presidente 

investiu muito, cerca de 50 milhões aproximadamente, nesse complexo 

todo  que  adquirimos.   Porém  isso  não  conseguimos  ainda  colocar 

totalmente  à  disposição.   Fizemos  uma  reengenharia  nesse  CPD 

precário  que  ainda  temos,  para  aumentar  a  sua  capacidade  de 

processamento,  embora  não  tenhamos  conseguido  ampliar  a 

capacidade  de  armazenamento,  o  que  conseguiremos  fazer  a  partir, 

agora,  das  instalações  do  Venâncio.   Além  disso,  trabalhamos 

integrados com a RNP, temos trabalhado direto.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Era  a  pergunta  que  me fizeram.   Na  hora  que  resolvi  te  chamar,  o 

conselheiro perguntou muito por que a RNP não nos ajuda.  Perguntam 

isso freqüentemente, mas não sei essa resposta.

O SR.  GERSON BARREY (Diretor  de  TI)  –  Esse  diretor, 

desde  que  chegou  aqui,  procurou  aproximar-se  da  RNP,  porque  fui 
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Diretor de Tecnologia do INEP durante dois anos, e lá a RNP era quem 

provia todos os acessos.  Nós não tínhamos, como o MEC não tem, 

nenhum problema de banda.  A RNP tinha, junto com a EBC, um projeto 

chamado ITVP, que foi uma experiência dos gestores anteriores, para 

construção de um software experimental  que faça troca de conteúdo 

digital.   Esse  software  já  está  implementado,  já  está  em  uso  na 

empresa...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas não nisso, Gerson.  Ela não nos ajuda na questão de banda?

O SR. GERSON BARREY (Diretor de TI) – E eu solicitei à 

RNP  ajuda  para  resolver  o  nosso  problema  de  banda  e  o  nosso 

problema, também, de conexão entre as três praças, processo esse que 

já transita dentro da RNP, que já foi aprovado pela Diretoria da RNP, e 

que só não foi implementado ainda por condições físicas de conexão à 

última milha, de São Paulo, principalmente, e conexão última milha do 

Rio de Janeiro.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

O que é isso, nós não entendemos a última milha?  Eu não sei o que é a 
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última milha.  Eu sei o que é, estou brincando, é a ligação da rede até a 

televisão.  Quem deve fazer isso?  Nós é que estamos em falta?

O  SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  TI)  –  A  RNP  irá 

providenciar  isso.   Poderia ser,  mas no caso a RNP vai providenciar 

isso.  Fazendo parte, também, da reme Comep, que é a rede da RNP 

que provê acessos.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – Posso?  Estou vendo que 

você tem um problema de infra-estrutura grave que está se resolvendo. 

Agora, o que me chama atenção, nesse relato que foi feito aqui, é que 

ela trouxe que tinha problema de hardware e de software.  Em particular 

me chamou atenção, pois foi dito que tinha um problema de software 

para fazer vídeo on demand, ou coisas que já estão disponibilizadas.  O 

que você disse de plataforma é isso, plataforma de...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Então, eu falei errado.  Por que não temos vídeo em demanda?  Por 

quê?
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O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – O que eu queria entender, 

que me chamou atenção, e por isso fiz o questionamento.  É que se 

existe  um  problema  de  hardware,  que  está  sendo  resolvido,  está 

explicado.  O que eu não entendi é o problema de software, uma vez 

que tem já os aplicativos, como esse que você falou.  É isso que não 

estou entendendo.  É hardware ou também tem software no meio?

O  SR.  GERSON  BARREY (Diretor  de  TI)  –  O  principal 

problema, conselheiros, na área de TI da empresa, é que essa empresa, 

nos últimos anos, ficou sem contrato de terceirização de pessoal.  Nós 

sabemos,  Carlinhos,  que  numa empresa  de  TI  ou  em um órgão  de 

ministério, existe um grupo de gestores, uma camada de gestores que 

tem que gerir  contratos de terceiros,  que são profissionais,  analistas, 

webdesigners,  desenvolvedores,  pessoal  que cuida de infra-estrutura, 

que irá prover o trabalho do dia a dia.  Essa nossa empresa há dois 

anos  está  sem  esse  contrato.   Então,  temos  que  manter  a  TI  da 

empresa, com as poucas pessoas que contratamos para os níveis de 

gestão.  E por que está sem o contrato?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Gerson,  quero  que  você  responda,  para  me  corrigir,  porque  os 

conselheiros me perguntaram muito sobre a questão dos vídeos.  Eu 
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falei que a nossa plataforma não suporta.  Então, me corrija e explique 

direito por quê.  Até eu não sei,  porque vocês sempre disseram que 

nossa plataforma não agüenta, cai.

O SR. GERSON BARREY (Diretor de TI) – Eu endossei as 

suas palavras.  E quando a gente diz que uma plataforma não suporta, 

ela tem no mínimo duas razões para não suportar.  A primeira razão é a 

capacidade de armazenamento, o hardware, storages para armazenar. 

A segunda questão para prover um serviço de vídeo é uma banda, um 

canal para mandar esses dados, que também é deficitário na empresa. 

E por que não temos?  Não é por uma negligência da presidente, da 

diretoria executiva.  Na verdade, foram feitos esforços, mas a Esplanada 

toda passou, por um ou dois anos, o MEC sabe disso, em dificuldades 

pela implantação da IN 04.  Vários processos de contratação de mão de 

obra eram barrados, não davam em nada.  Outros conseguiam chegar 

ao final com empresas que colocavam o preço lá embaixo e não tinham 

produtividade.   O  MEC,  tive  notícia  há  pouco  tempo,  agora  está 

conseguindo fechar o seu processo de fábrica de software, um processo 

que iniciou há três anos, quando eu estava lá.  Nós fizemos um contrato 

aqui na empresa, há dois anos, desclassificaram mais de dez empresas 

e a empresa vencedora não conseguiu executar o seu contrato, porque 

entraram  com  mandados  de  segurança,  o  que  nos  levou  a  essa 

situação.   Agora,  saneado  esse  processo  juridicamente,  estamos 

buscando alternativas para capacitar a diretoria de um corpo funcional 

que realmente atenda a essas demandas.  Mas quero dizer para vocês 

que  mesmo  com  esse  grupo  reduzidíssimo  de  gestores,  que  são 

gestores  que  executam,  técnicos,  profissionais  que  sabem  fazer, 
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fizemos  frente  aos  vários  problemas  que  encontramos  dentro  da 

empresa.   Nós  esperamos  iniciar  o  ano  de  2011  com  uma  nova 

realidade.  Dentro desse ano já conseguiremos ter alguns avanços, mas 

o  cronograma de infra-estrutura,  esperamos que até  final  de outubro 

estejamos com isso sanado, com  o nosso CPD operando aqui com uma 

capacidade  maior  de  armazenamento.   Contratamos  uma  provedora 

para disponibilização de conteúdos, que acho que já expliquei em outra 

reunião,  que foi  a  Kamai,  que provê esses serviços.   Então,  resolve 

grande  parte  desse  acesso,  dessa  disponibilidade.   E  estamos 

gestionando, junto ao Secretário Executivo, uma forma de encontrarmos 

uma rápida solução para essa questão de recursos humanos, que muito 

provavelmente será, talvez, através de uma adesão a uma ata, de algum 

outro  órgão  que  tenha  conseguido  êxito  nesse  processo,  para  que 

consigamos,  pelo  menos  ter  um  reforço  para  fazer  frente  a  essas 

questões.   Mesmo  assim,  esse  processo  de  digitalização  será  um 

processo  onde  a  produção  da  empresa  digital  estará  sendo 

armazenada,  tanto  em São Paulo,  Rio e  Brasília,  e  com metadados. 

Então, vamos conseguir, em determinado momento que esse processo 

de  digitalização,  que  tem  marco  para  iniciar  em  São  Paulo, 

provavelmente no início de novembro, fechei hoje esse cronograma, aí 

começaremos a acumular toda a nossa produção digital do dia a dia, e 

já permitir que a nossa gerência de acervos comece a implementar uma 

política de recuperação gradativa dos nossos acervos.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas não fale de acervo.  O assunto aqui é Agência Brasil e web.  É o 

que estão me questionando.
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O SR. GERSON BARREY (Diretor de TI) – Diante de todas 

essas  dificuldades,  não  foi  possível  trabalharmos  a  questão  da 

existência da empresa na web.  Tivemos que apagar todos os outros 

incêndios.  A nossa Agência Brasil, nós a reconstruímos em fevereiro...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu já contei que vocês fizeram muito rapidamente um hot site, no dia do 

colapso  e  depois  fizemos  esse  site.   Já  dei  o  crédito  por  essa 

emergência.

O SR. GERSON BARREY (Diretor de TI) – E temos dados 

que têm nos mostrado que antigamente a Agência Brasil tinha muitos 

acessos,  mas  eram  acessos  infrutíferos,  acessos  que  não  se 

transformavam  em  resultados  verdadeiros,  porque  ela  tinha  um 

desempenho muito ruim.  De fevereiro para cá, começamos a ter uma 

média  de  acessos  em  torno  de  15  mil  acessos  diários,  e  acessos 

qualificados  onde  os  usuários  permanecem  no  site  em  torno  de  11 

minutos.   Quinze  mil  acessos  diários  e  com  efetividade.   Baixando 

drasticamente a taxa de insucesso, que antes estava em torno de 66% e 

que agora caiu para próximo dos 10%.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Essa era uma questão controversa, porque a cada hora encontro um 

número.  Eu não sei a chave do sucesso.  A Agência, fazendo suas 

próprias  quantificações,  tem outro  número.   Ela  diz  assim,  se  entrar 

Ministério da Fazenda, entram várias pessoas pelos computadores de 

lá, não é uma vez só que vai encontrar.

O SR. GERSON BARREY (Diretor de TI) – A informação que 

estou  dando  é  a  informação extraída  pelo  Google  Analitcs,  que  nos 

acompanha.  Exatamente, processo único.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Eu  já  apresentei  outro  número  aqui  hoje.   Eu  apresentei  o  número 

histórico com o qual a agência trabalha, 50 ou 60 mil acessos diários. 

Agora, confesso para vocês...  Eu não sei como mede acesso, não sou 

técnica nisso.  Então, pelo Google Analitcs são 15 mil diários.  Agora, a 

Agência tem outra forma de quantificar, que também...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Talvez  o  que  a  gente  pudesse  fazer  agora  seria  dar  os 

próximos encaminhamentos do Conselho com relação ao tema.  Cada 
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um pensar um pouco de como poderíamos acompanhar os progressos 

da Agência Brasil e discutir em novembro.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante  do  Ministério  da  Educação)  –  Fazendo  uma  análise 

rápida,  vejo  que  tem  problema  de  hardware,  sério,  que  está  se 

resolvendo; problema de conexão.  E problema de software.   Ou seja, 

estamos  “ferrados”,  em certo  sentido.   Tem de  tudo.   Agora,  óbvio, 

conheço o trabalho dele, é um profissional competente, tenho certeza 

que...   O  que  precisa  colocar  é  que  o  software  está  resolvendo,  o 

hardware está resolvendo.  Desculpe fazer essa análise muito rápida. 

Eu entendo um pouco da área.  Muito rápida e levianamente eu diria que 

o problema de hardware está se resolvendo, e se resolve com dinheiro; 

o problema de conexão, dá uma pressionada no ministro, damos uma 

pressionada nisso aí.  Agora, o problema de software, que não se trata 

apenas de ter o software...  Eu diria, prezada Tereza Cruvinel, que vejo 

outro  problema  grave  aqui,  que  é  o  problema  de  ter  uma  equipe 

quantificada para a tarefa.  Isso tem que se resolver.  Não sei como se 

resolve isso.  Não adianta, que não vai conseguir.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não é por concurso...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Mas  pode  ser  terceirizada.   Não  precisa  concurso,  é 

informática,  é  terceirizada,  IN  04,  vocês  podem.   Tem  orçamento? 

Então, não tem problema.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Os pitchings são outra coisa.  Eu criei uma regra para conteúdo.  Basta 

ler a 8.666, para pessoas é outra coisa.  Temos é um litigioso.  Fizemos 

uma licitação para empresa de terceirização de mão de obra, acho que 

ele falou rapidamente sobre isso, e houve problemas.  A gente sabe, o 

cara vai ao Tribunal de Contas, fala que foi dirigida para uma empresa, o 

tribunal anula e manda fazer de novo.  Tem essas confusões no setor 

público.

O  SR.  CARLOS  EDUARDO  BIELSCHOWISKY 
(Representante do Ministério da Educação) – Deixa só fazer mais uma 

sugestão, Tereza? Quando temos problemas com esse tipo de software, 

contratamos as universidades também.  E tem dado muito certo.  Não 

precisa de nada.  Eu não sou contratar uma “universidadedesinha” como 

a  Federal  de  Minas  Gerais,  mas  outras,  como  a  UFRJ,  e  outras 

importantes,  temos feito  e tem dado supercerto.   Uma técnica que o 

MEC usa muito, e aí você tem uma equipe lá trabalhando junto, é só 

uma descentralização.  Vocês podem fazer descentralização aqui?  Se 
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podem, talvez seja mais uma solução.  Não querendo me estender, só 

estou dando uma sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – A última colocação, por favor.

CONSELHEIRO  LOURIVAL  ANTONIO  MACEDO 
(Representante dos Funcionários) – Queria parabenizar a Tereza.  Mas 

em que pese o esforço dela e toda essa vontade de realizar, essa é a 

vontade de todos nós da empresa.  Eu sou de lá também.  Você falou aí 

de um funcionário que saiu e levou tecnologia embora.  Esse funcionário 

saiu há cinco anos e disponibilizou para vender para a empresa essa 

tecnologia, e a empresa não quis.  Os funcionários falaram, olha, em 

três anos isso vai dar um colapso.  Ele é do tempo da Radiobrás.  E 

estava entrando muita gente para essa área de tecnologia, mas que por 

indicação  partidária,  e  os  técnicos  em  suporte,  quando  dava  algum 

problema a gente perguntava para eles e falavam, olha, é fulano que 

está aqui, mas é indicação partidária, e cada um é um gênio, são difíceis 

até de diálogo.  E também tem esse negócio, falar difícil, uma linguagem 

que não entendemos, a gente que é leigo não entende.  Mas acho que 

nesse ponto não devemos ficar dourando a pílula.  Vejam o Gerson, por 

exemplo.   Em  que  pese  o  esforço,  mas  tem  problemas?   Tem 

problemas.  Não damos conta de resolver ainda.  Mas estamos ainda 

com dificuldade de acesso às informações, passadas dos arquivos.  Mas 



143

a gente  compreende isso e parabeniza esse esforço da Tereza,  e a 

Tereza também até admitindo receber ajudas.  E vamos ver agora se 

com o Gerson, esse esforço, a gente resolve mesmo esse problema.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Pessoal, vamos ter que terminar, porque o pessoal da Câmara 

de Direitos Humanos tem uma reunião agora.

Agradeço a presença de todos, e até amanhã às nove horas.


