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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  23ª  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  CURADOR  DA 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

Data – 9 de novembro de 2010

Hora – 9h

Local – Sede da EBC, Brasília-DF

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Boa tarde, senhoras e senhores.  Vamos dar início a nossa 23ª 

Reunião  do  Conselho  Curador.   Alguns  dos  Conselheiros  não  estão 

presentes.   Todos  justificaram.   São  eles:  Conselheiro  José  Antônio 

Martins, Conselheiro Murilo Ramos, Conselheiro Paulo Sérgio Pinheiro, 

Conselheiro  Lourival  Macedo,  Conselheira  Lúcia  Braga.   Esses  não 

puderam estar presentes.  Substituindo o Ministro Sérgio Rezende está 

aqui o Dr. Alexandre Navarro, chefe do gabinete.

Temos uma proposta de pauta da reunião de hoje.  Primeiro, 

aprovação das atas das 21ª e 22ª reuniões.  Lembro a todos que são 

duas  reuniões,  tivemos  uma  reunião  no  dia  14  e  outra  no  dia  15. 

Portanto, temos de aprovar duas atas.  Por favor, leiam e assinem.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Presidente, você não pediu a inclusão daquele ponto de pauta?  Queria 

pedir inclusão de um ponto de pauta, é de uma comunicação que quero 

fazer ao Conselho.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Coloco em outros assuntos.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Queria que fosse no começo.  É muito rápido e muito importante.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Qual o assunto?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É relativo a denúncias públicas do Conselheiro Lourival, que representa 

os empregados da EBC.  Peço que a senhora coloque como primeiro 

ponto de pauta.  Gostaria que o Conselho se posicionasse.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos elencar a pauta da reunião e depois decidimos.  Temos 

a apresentação da Ouvidoria, de 15 minutos.  Gostaria de propor que a 

definição da audiência pública passe a ser o 3º ponto de pauta, já que 
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ele está como 5º.  Se todos concordarem, vamos passá-lo para o início. 

Avaliação da cobertura das eleições 2010 e os programas religiosos da 

TV Brasil e da Rádio EBC, além desse que a Tereza sugere que é sobre 

as denúncias públicas do Conselheiro Lourival.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Dois 

pontos  talvez não dê tempo para discutir  hoje,  mas ao menos para 

enunciá-los  de  modo  que  possamos  discuti-los  na  próxima  vez.   O 

primeiro diz respeito à discussão que tivemos hoje de manhã.  Tenho 

duas propostas a fazer, sintetizando não propriamente a reunião, mas 

as minhas aspirações em relação à reunião.  Em segundo lugar, queria 

propor que o Conselho discutisse a questão de um orçamento para o 

Conselho  Curador.   Quero  fundamentar  melhor.   Mesmo  que  não 

tenhamos tempo para discutir, enunciou a questão, depois, por meio de 

e-mail, envio ao longo do mês.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Podemos  começar  por  esse  ponto  que  a  Tereza  coloca? 

Concordam?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Só  um 

minuto.   Poderia  fazer  uma  observação  também?   Algumas  das 

autoridades aqui presentes, principalmente, os Exmos. Srs. Ministros de 

Estado,  não  estavam  presentes  e  gostaria  de  enfatizar  a  grande 

importância da reunião que houve hoje de manhã, principalmente, pela 

participação  da  Regina  Lima,  da  ABEPEC,  do  Claudio  Magalhães, 

Associação Brasileira de Televisão Universitária, da Lúcia Helena Vieira, 
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das rádios legislativas.  Foi, para nós, uma verdadeira aula essa parte 

final.  A Presidente Tereza também já havia saído.  Foi uma aula sobre 

essas  televisões  do  nosso  Brasil  profundo.   Espero  que  ela  seja 

sintetizada e depois encaminhada às autoridades.  É muito interessante 

a opinião dessas 4 pessoas.  Obrigado.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

São  nossos  parceiros  de  rede.   Conhecemos  a  realidade  deles.   É 

importante, sim, que o Conselho conheça.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Tereza,  vou  passar  a  palavra  para  você,  mas  gostaria  de 

informar que o Conselho, eu, pelo menos, o Secretário Executivo, não 

recebemos qualquer  denúncia  do Conselheiro  Lourival.   Gostaria  que 

você relatasse.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Vamos colocar como um informe.  Ele é membro do Conselho.  Embora 

ele esteja de férias, ele é membro do Conselho e distribuiu publicamente 

na EBC – panfletou a empresa – uma carta que é muito ofensiva à 

Diretoria Executiva.

Escuto  muitos  desaforos  aqui  no  Conselho.   Ofensas, 

também.   Agora,  esta  aqui,  quero  um posicionamento  do  Conselho. 

Hoje mesmo, o Conselheiro Aarão Reis foi muito ofensivo comigo, mas 

debito na conta do debate.  Agora, essas aqui, não.  Sobre ela, quero 

que o Conselho se posicione.
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Ao comentar o operador de rede, ele dá um informe:

...que no dia 9 de novembro, o Conselho Curador vai  

promover  um  seminário  interno  para  discutir  o  

projeto sobre operador de rede ou rede nacional de  

televisão pública digital, elaborado pela Diretoria de 

Serviço.  O projeto é polêmico e foi discutido durante  

duas  reuniões  do  Conselho  Curador,  sem  que  os  

questionamentos  e  as  dúvidas  fossem  respondidos 

com clareza pela Diretoria da EBC.  Quando o projeto  

foi apresentado pelo Diretor de Serviço, José Roberto  

Garcez, no final do primeiro semestre deste ano, as  

informações  foram  incompletas,  montadas  no 

formato  de  mosaico,  aonde  os  dados  chegam  de  

forma aleatória e as peças vão se encaixando como 

num quebra-cabeça.  Então, fui buscar informações  

junto aos técnicos nas áreas de TV, rádio e agência, o  

que se estranha nesse projeto é que os técnicos e os  

demais funcionários estáveis da empresa não foram 

consultados em nenhuma etapa de sua elaboração e  

muitos nem sabiam do que se tratava.  Esse projeto  

é  tão  importante  para  as  pessoas  que  desejam  a  

comunicação verdadeiramente pública voltada para o  

cidadão e que contempla a pluralidade da população  

brasileira.   Nas  reuniões  e  encontros  que  tivemos  

com os colegas, notamos que falta transparência por  

parte  da  diretoria  responsável  pela  elaboração  do 

projeto e que há um total descaso com relação aos  

funcionários da Casa.  As informações chegam pela  
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rádio corredor  e são desencontradas.   O que mais  

confunde  do  que  explica.   Sabemos  que  uma 

empresa  está  condenada ao  fracasso  se  excluir  os  

empregados  de  seus  projetos,  de  suas  decisões  e  

consultas.   Um  dos  exemplos  claros  do  valor  da  

participação  dos  empregados  vem da  Toyota.   Há  

mais de 30 anos, a empresa adotou um sistema de 

gestão onde todos os trabalhadores, do presidente ao  

contínuo, participam das decisões e das mudanças a  

serem implementadas.  Com isso tornou-se a maior e  

melhor  montadora  de  automóveis  do  planeta.   O  

operador  de  rede  foi  mal  explicado  pelo  Diretor  

Garcez, na primeira reunião, que expôs o tema ao  

Conselho  Curador,  há  3  meses,  quando  omitiu  os  

principais  dados  do  projeto  e  não  respondeu  aos  

questionamentos  dos  Conselheiros.   Em  outra  

reunião,  no  dia  15  de  setembro,  é  que  tomamos  

conhecimento do projeto.  Ele prevê a instalação de 

216  antenas  para  captar  o  sinal  das  emissoras 

públicas  das  TVs  Brasil,  Senado,  Câmara  dos  

Deputados e Justiça, em cidades com mais de 100  

mil  habitantes.  Essas 216 antenas jogarão o sinal  

para 1.012 cidades.  As antenas têm capacidade de 

receber e transmitir também os sinais das emissoras  

de rádio públicas.  No entanto, inexplicavelmente, o  

projeto apresentado pelo Diretor Garcez deixa de fora  

as emissoras públicas de rádio, que só na EBC são  

16.  Essas emissoras podem chegar até aonde o sinal  

de suas antenas  não alcançam.  De acordo com o  

projeto o sistema será montado e operado por uma  
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empresa privada com um contrato de 20 anos.  Além 

de o contrato  ser estranho,  mais  estranho ainda é 

que toda essa infraestrutura montada com dinheiro  

público não será incorporada ao patrimônio da EBC.  

Essa incorporação não está escrita no contrato, o que  

significa que daqui a 20 anos volta tudo à estaca zero  

e a empresa continuará com o privilégio de prestar os  

serviços que podem ser feitos por nós, empregados  

da empresa, por um preço muito mais baixo do que 

os R$ 165 milhões de reais previstos.  Nas reuniões  

que mantivemos para discutir esse assunto – [e eu 

não sei quem é que mantivemos, se é o Conselho ou 

se  é  ele  com  alguns  empregados  ou  quem  é]  –, 

chegamos à conclusão de que o administrador público  

que  fica  louco  para  privatizar  ou  terceirizar  os  

serviços ou é incompetente ou é ladrão, se não para  

que  tanto  sigilo?   Já  conhecemos  este  filme.  

Enquanto  isso  as  rádios  EBC  e  a  Agência  estão  

sucateadas.   Caros  colegas,  vamos  aguardar  o 

desenrolar dos próximos acontecimentos.  Lourival.

Ele nos chama de ladrões.  Não sei se foi o Conselho que fez 

isso.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Não, é claro que não!

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 
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Que reuniões  são essas?   Como Conselheiro,  penso  que é  leviano... 

Como ele tem assento neste Conselho, uma leviandade dessa exige um 

pronunciamento deste Conselho.  É isso que espero dos senhores.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Você não 

pode levantar a suspeita de que tenhamos feito isso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não! Não estou levantando.  Ele não diz o que é isso.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Estamos dizendo que não.  Estamos falando.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Ótimo.  Maravilha.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Também não.  Não participamos.

CONSELHEIRO JOSÉ  PAULO CAVALCANTI  FILHO –  O 

que é isso?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 
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Conselheiro, temos discutido operador de rede...

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  E 

esse papel?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Ele distribuiu na empresa.   Ele é o representante.   Deve ter  uma 

atividade sindical.  Pode ser.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Primeiramente, ele deveria se manifestar.  É uma pena que ele 

não está aqui.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Pensei que ele estaria.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Ele não está na reunião.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Penso que na próxima reunião, ele poderia se manifestar sobre 

o que ele escreveu.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

O operador, Conselheiro José Paulo, teve seminário.  O Dr. Ottoni deu 

várias informações que acrescentei.  O projeto continua sendo discutido 

no âmbito das instituições do Estado Brasileiro, envolvidas com ele.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Isto 

pode ter acontecido: pode não ter sido ele.

O SR.  JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor  de  Serviços)  – 

Conselheiro, permita-me?  Ele não distribuiu para mim.  Pedi para ele 

me enviar, ele me enviou por e-mail.  Tenho no meu e-mail enviado por 

ele.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Também tenho enviado por ele no meu e-mail.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Queria 

falar  porque fui  citado na intervenção.   Fui  citado injustamente  pela 

Presidente Tereza Cruvinel.  Quando ela começou a sua intervenção, ela 

disse que tinha sido ofendida por mim e que debitava essa ofensa do 

debate.  Chamo o testemunho de todos que estiveram aqui de manhã. 

De modo nenhum ofendi a nossa presidente.  Apenas divergi dela e dos 

termos  com que  ela  estava  se  referindo  ao  Conselho  e  a  mim,  em 

particular.  Como ela disse que a ofendi e depois empreendeu a leitura 
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desse texto,  onde estão realmente ofensas graves, pode-se criar  um 

amálgama, o que é evidentemente inadequado.  Escolhi  um termo o 

mais neutro possível.  É um amálgama inadequado.  Não a ofendi de 

modo nenhum.  Apenas tivemos divergências.  Penso que a presidente 

tem grandes dificuldades em enfrentar divergências.  Aqui, já evidenciou 

diversas vezes isso.  Agora, outra coisa são ofensas pessoais, que estão 

registradas nesse texto e que merecem crítica do Conselho.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  A  minha  manifestação  inicial  é  a  de  que  primeiramente 

deveremos  ouvir  o  Lourival  com  relação  ao  que  ele  escreveu.   O 

Conselho não tem uma câmara de corregedoria ou algo assim.  Não sei 

como,  sinceramente,  tratar  dessa  questão  aqui.   Se  um  grupo  de 

Conselheiros  quer  discutir  o  assunto  ou  apresentar...   Podemos 

apresentar à Diretoria Executiva a posição do Conselho com relação ao 

tema operador de rede digital, que é o que esperamos fazer por meio da 

câmara de cultura, meio ambiente e cidadania.

Por meio da posição do Conselho com relação às discussões, 

todos ficaram sabendo o que o Conselho vem discutindo com relação ao 

tema e a posição do Conselho com relação ao tema a que ele se refere 

aí.

Somos contra, naturalmente, as ofensas que ele fez,  mas 

penso que quem deve se manifestar primeiramente é ele.  Não sei o que 

vocês pensam sobre isso.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 
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Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Creio que temos de separar duas coisas.  Um Conselheiro dizer que 

um outro Conselheiro é ladrão, no caso, a Diretoria Executiva, é uma 

coisa de uma gravidade...

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – E ele 

disse sem dizer.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Ele disse dizendo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não!  Há a palavra ladrão aqui.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Só um instante.  Penso que deveríamos deixar para uma outra vez 

uma conversa com ele.  Se ele confirma os termos que fez, penso que 

deverá  confirmar  porque  ele  assinou,  ele  deve  sofrer  um  voto  de 

censura.  É inadmissível uma coisa desse tipo.  Agora, penso que cabe 

aqui um pronunciamento de que o Conselho não concorda com esse tipo 

de coisa, porque isso independe do que ele falou ou deixou de falar.  O 

Conselho  não  corrobora  com  esse  tipo  de  avaliação  da  Diretoria 

Executiva.  Ponto.  Depois, vamos ver se ele falou.  Se ele falou, penso 

que ele deve ser censurado.  Sinceramente, nenhum de nós pode tratar 
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o outro nesses termos.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Mais alguém quer se manifestar.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É claro que não estou nivelando as coisas, são coisas distintas.  Isso 

aqui é ofensa, é uma calúnia.  Penso que o Regimento do Conselho deve 

prever  algum  tipo  de  manifestação  com  relação  aos  pares  que 

extrapolam.

Relativamente,  ao  que  considero,  penso  que  é  um 

desrespeito à minha biografia, à minha história, à minha conduta dentro 

da EBC dizer que sou autoritária,  que não tolero divergências,  como 

disse o Conselheiro.   Até invoquei o exemplo do Ministro Franklin,  a 

minha  história  na  imprensa  é  de  não  submeter-me  ao  pensamento 

único, à imposição da mídia monopólica, no sentido de que só existe 

uma verdade.  Foi por isso que vim para a EBC e foi isso que disse aos 

senhores, que não aceito esse tipo de acusação, de que não aturo a 

divergência, a opinião.  Estava exatamente explicando que não adianta 

discutir só com a EBC sobre operador de rede, porque a EBC não decide 

sozinha sobre isso.  Não conhecer a conduta que temos tido dentro da 

EBC, a forma como temos tentando construir a comunicação pública e 

fazer  uma acusação dessa é ofensivo,  sim,  mas não é uma calúnia, 

Conselheiro.  Mas não é uma calúnia.  É uma ofensa, sim, porque não 

condiz  com  a  minha  conduta,  não  condiz  com  a  minha  história 

profissional, porque não condiz com a minha história aqui.
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Disse que 

você tem uma grande dificuldade de enfrentar divergências.  Isso é uma 

avaliação crítica que você tem que aceitar.  Você pode discordar dela, 

mas tenho todo direito, como livre cidadão da livre América, de pensar o 

que  quero.   Isso  não  é  ofensivo.   Você  tem  evidenciado  aqui,  por 

diversas  vezes,  uma  grande  dificuldade  de  lidar  com a  divergência. 

Essa é uma avaliação crítica.  Você não é obrigada a concordar com ela, 

mas de modo nenhum isso é ofensivo.  Isso é uma avaliação crítica que 

está dita em termos civilizados e que respeita o decoro.  O que já não é 

o caso desse texto, que é inominável, que ofende.  Uma coisa não tem 

nada a ver com a outra.  A pessoa pode perfeitamente me criticar como 

autoritário, aliás, já fui criticado, várias vezes, por isso na minha vida e 

repudiei naturalmente a crítica.  Você pode repudiar a crítica, você pode 

aceitá-la como quiser, mas...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Trabalho 24 horas pelo pluralismo de opinião, trabalho 24 horas pela 

diversidade, trabalho 24 horas pelo contencioso...

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Senhores, temos uma pauta longa.  Tereza, por favor.  Vamos 

dar encaminhamento porque penso que essa discussão não vai ajudar 

ao que temos de fazer agora.  Concordo com o Ministro Franklin.  Temos 

de  fazer  um pronunciamento  do  Conselho,  se  todos  os  Conselheiros 

concordarem, dizendo que não aceitamos esse tipo de avaliação feita 

pelo Conselheiro Lourival não aceitamos...
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

De manhã, é autoritária, de tarde, é ladra, de noite ser outra coisa.  Não 

dá pra ficar num lugar desse!  Não para ficar num lugar desse, Ministro. 

Não dá!  De manhã, você é autoritária.  De tarde, você é ladra.  De 

noite, você é outra coisa.  Não dá!  Não dá!

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Por que não dá?  Alguém está concordando aqui que você é ladra?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É demais!  É muito pesado!

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Tereza, repudiamos essa carta que ele fez.  O Conselho vai se 

manifestar veementemente contra esse tipo de avaliação feita por ele. 

O Ministro tem razão, o Conselho tem de se manifestar sobre isso.  Se 

vocês  tiverem  outras  sugestões,  daremos  encaminhamento.   Na 

próxima reunião, ouviremos o Conselheiro Lourival.

Seguindo a pauta, temos 15 minutos com a Ouvidoria.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É preciso 

aprovar formalmente o repúdio do Conselho aos termos dessa carta.  Na 

próxima reunião, vamos inquirir o suposto autor da carta e proceder...
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Foi isso que propus e entendi que todos tinha aprovado.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É grave 

demais para deixar passar.  É preciso recolher o voto.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – OK.  Todos são a favor da carta que o Conselho escreverá em 

repúdio  ao  teor  do  documento  preparado  pelo  Conselheiro,  com  as 

acusações...

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Ao 

conteúdo e à forma.  Com relação à forma, indiscutivelmente, a favor. 

Com relação ao conteúdo, alguns assuntos aqui podem ser conversados. 

Se você...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Ele chama de ladrão!  É isso!  Porque ter observações num processo é 

normal.  Ladrão não é só forma.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Está esclarecido.
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Ouvidor, por favor.

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

tarde.

A  Ouvidoria  nesse  último  bimestre,  setembro/outubro, 

apresentou  um  relatório,  já  foi  entregue  o  relatório  qualitativo  e  o 

quantitativo foi enviado por meio de e-mail.  Não há grandes alterações 

com relação ao que vinha sendo manifestado nos relatórios anteriores. 

Vou apenas chamar a atenção de algumas questões.

Na Agência Brasil  ainda há reclamações basicamente com 

relação à qualidade tecnológica do  site,  os  leitores  pedem,  solicitam 

uma  maior  navegabilidade  do  site.   Essa  é  uma  das  questões 

recorrentes  na  Agência  Brasil.   Há  algumas  questões  também  em 

relação  não  tanto  a  erros,  mas  à  falta  de  informações,  à  falta  de 

complementação  dos  textos  apresentados,  mas  há  também 

manifestações positivas em relação a várias coberturas da agência.  Isso 

consta do relatório nas manifestações do ouvidor adjunto, que fazem 

parte  das  colunas  diárias  que  ele  pública  no  site  da  agência. 

Resumimos algumas delas aí no relatório, para que os senhores tenham 

uma ideia do trabalho que está sendo feito e das críticas e elogios que 

são observados pela Ouvidoria em relação à Agência Brasil.

Quanto às emissoras de rádio,  há uma sugestão.  Até fiz 

uma consulta informal ao Takashi, que me pareceu interessante, de um 

ouvinte  que  sugere  que  o  sinal  das  emissoras  de  rádio  torne-se 

disponível por meio de antenas parabólicas para todo o Brasil.  Um dos 
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grandes problemas hoje é a sintonia das emissoras de rádio em todo o 

País.  Por exemplo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, hoje, tem uma 

área muito restrita, diferentemente do que acontecia no auge da Rádio 

Nacional,  quando ela cobria o Brasil  todo.  Há aí  uma sugestão que 

talvez  possamos  encaminhar  à  área  técnica.   Houve  uma  ou  duas 

manifestações pela parabólica.  Essa é uma questão técnica.  Vamos 

encaminhar  à  área  técnica.   O Takashi  disse  que colocar  o  sinal  na 

parabólica é possível.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Se 

na minha cidade tiver a mesma frequência, como é que...  Não pode 

nem cogitar digital.  Nem cogitar!

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Não 

vou entrar nessa discussão, porque estou apenas transmitindo o que o 

ouvinte sugeriu.  Antes de colocar, tive o cuidado de consultar o Takashi 

e ele disse que pode ser, sendo assim, coloquei.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME –  A frequência  é outra, 

Conselheiro.  É outra frequência.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  A 

rádio  transmissora  é  AM.   A  rádio,  na  minha  cidade,  é  a  mesma 

frequência relacional, vai levar daqui para lá como
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CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Uma rápida explicação, 

Conselheiro.  A frequência é totalmente diferente.  O senhor vai escutar 

o conteúdo da Nacional AM, de Brasília, mas numa frequência diferente, 

e isso tecnicamente serão discutidos os detalhes.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

...por internet, toda essa área.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Vou  lhe  dar  dois 

exemplos,  um  é  os  Estados  Unidos,  onde  existem  empresas  que 

prestam esse serviço de TH via satélite.  Aqui, no Brasil, não emplacou, 

mas  tecnicamente  é  viável.   Uma  segunda  proposta,que  seria 

exatamente um dos detalhes que iríamos discutir de manhã, seria levar 

esses sinais através da própria operadora de rede.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Muito 

bem.  É um desafio.  Não sei qual será o caminho, mas é importante 

que o sinal das emissoras de rádio abranjam a maior parte possível do 

território nacional.  Por quais caminhos?  Não sei.  Em rede, por cabo.

Com relação ao jornalismo da rádio, recentemente chegaram 

algumas críticas com relação à cobertura da morte do ex-presidente da 

Argentina Néstor Kirchner.  Segundo os ouvintes, o noticiário inicial foi 

muito  semelhante  aos  das  emissoras  comerciais,  muito  crítico  ao 

presidente da Argentina, sem ressaltar as virtudes dele durante o seu 

período no governo.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não recebi esse relatório.  Você me mandou esse relatório?

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Não.  O 

relatório chegou agora.

Temos aí  a relação dos programas rádio em debate,  com 

todos os entrevistados.  Finalmente, com relação à TV Brasil, a grande 

questão, o maior volume de mensagens recebidas durante esse período, 

continua  sendo  em  relação  ao  sinal,  áreas  que  não  são  cobertas, 

instabilidade de som e imagem.  Há reclamações em relação ao volume 

de áudio da TV Brasil em relação às outras emissoras.  Depois, dentro 

da programação da própria TV Brasil, entre o espaço dos institucionais, 

dos comerciais e dos programas há uma grande variação de áudio.  É 

muito grande a reclamação.  É importante salientar o seguinte, essas 

reclamações  vêm  sempre  acopladas  a  elogios  à  programação. 

Gostamos  da  TV  Brasil,  mas  temos  dificuldades,  porque  tem  muito 

chuvisco, o áudio é ruim.  Há o aspecto bastante positivo, porque são 

telespectadores que estão interessados em continuar vendo a TV Brasil 

e  têm  dificuldade  por  questões  técnicas.   Outro  problema,  ainda 

relacionado à área técnica, continua sendo com relação às operadoras 

de cabo, que apesar da manifestação da Diretoria Jurídica, orientando 

com deve se proceder para exigir das operadoras que coloque o sinal da 

TV  Brasil,  ainda  assim  várias  delas  não  colocam  sinal.   Citei  como 

exemplo aqui, assinantes de Porto Alegre, perguntando quando a NET 

oferecerá a programação da TV Brasil naquela cidade.

Outra questão recorrente,  estou voltando a ela,  porque é 
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outra  emissora,  é  outra  cobrança,  é  com  relação  às  emissoras  que 

entram em rede com a TV Brasil e que anunciam a programação da TV 

Brasil em seus intervalos e depois não colocam no ar.  Isso é recorrente. 

Isso cria...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– É bom esclarecer que essas emissoras que fazem esse tipo de coisa 

não são as que compõem...,  são aquelas educativas que correm por 

fora.

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

exemplo que trouxe aqui no relatório é da TVE do Paraná.  A mensagem 

é a seguinte: 

"deu  conta  que  essa  emissora  veiculou  chamadas  do  

programa Sem Censura e depois não colocou no ar."

Ao longo da programação, coloca a TV Brasil, informam que 

tal hora vai ter Sem Censura, aí o sujeito liga pra assistir e não passa 

Sem Censura.  Esse é um exemplo, mas em outras emissoras também 

acontece.

Penso que isso já foi resolvido, mas citarei também.  Há um 

volume muito grande reclamações quanto às informações equivocadas 

sobre  a  transmissão de determinado jogo ou determinados  jogos  do 

campeonato brasileiro da série C.  Anunciou-se determinado jogo e não 

se transmitiu aquele jogo,  transmitiu-se outra  coisa.   Obviamente,  a 

população  do  estado  baixou  na  internet  e  dirigiu  à  Ouvidoria  várias 
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reclamações.

Para concluir, em relação ao jornalismo, para a Ouvidoria, 

uma  notícia  muito  boa,  durante  todo  esse  tempo,  tivemos  muita 

cobrança de telespectadores  em relação à cobertura internacional  do 

jornalismo da TV Brasil.  Aparece isso em outros relatórios, que ela é 

semelhante a das emissoras comerciais.  Acompanha muito as agências 

de notícia, não tem uma visão própria dos acontecimentos.  Tivemos um 

telespectador que fez uma reclamação, ela está transcrita no relatório, e 

a  gerente  executiva  de  jornalismo,  Flávia  Rocha  Melo,  respondeu 

reconhecendo o erro...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Que erro, Lalo?

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Está no 

relatório.  É algo sobre Cuba.  O noticiário chamou Cuba de Ditadura dos 

Irmãos Castro.   A  gerente  de jornalismo reconheceu o erro,  fez  um 

texto bastante civilizado como resposta, e o telespectador ficou muito 

contente,  perguntou,  inclusive,  se  poderia  colocar  no  blog  dele  essa 

informação, elogiando essa relação que ele julgou totalmente diferente 

daquilo  que  ocorre  com  outras  emissoras  entre  a  TV  Brasil  e  ele, 

telespectador.  A Ouvidoria faz questão de registrar isso como um dado 

positivo  porque  é  uma  mudança  em  relação  ao  que  ocorria 

anteriormente.

Tenho dito.
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Alguém quer se manifestar?

Ministro.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Queria fazer duas observações em relação ao relatório da Ouvidoria. 

A primeira é essa questão da qualidade técnica.  Penso que há duas 

dimensões, uma é a qualidade técnica de que o nosso sinal não chega a 

determinados  lugares  ou  chega  fraco,  isso  não  se  resolve  em curto 

prazo e a resolução para isso do ponto de vista de longo prazo está 

justamente no operador digital, não haverá solução diante disso, vamos 

ter de conviver com uma crítica que é real, porque as pessoas ficam 

incomodadas, mas temos de conviver sabendo que estamos tratando de 

resolver, só que não é resolvido em curto prazo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Isso é consequência do nascimento tardio.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Isso não é um problema de um erro de alguém.  Não temos estrutura 

de torre, de sinal, de tudo isso e tal para chegar lá longe, mas estamos 

enfrentando o problema e em médio prazo teremos uma solução.
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Outra coisa é essa qualidade técnica de áudio que tem altos 

e baixos.  Penso que a área técnica devia se debruçar sobre o problema, 

ver se o pessoal aponta quando isso está ocorrendo e quando não está 

etc.,  porque  não  é  para  isso  ocorrer.   Entra  a  interprogramação, 

melhora, a programação cai, se há esse tipo de oscilação, isso não pode 

haver, a não ser que tenhamos uma causa técnica insuperável para isso, 

o que não acredito acontecer.  Provavelmente, isso deve ser um defeito 

de gestão de regulação, é algo que pode ser resolvido e penso que deve 

haver empenho para resolver.  Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é com relação às emissoras que anunciam 

e não cumprem.  Esse é um problema delicado.  Pelo que já conversei 

com a Diretoria Executiva é o seguinte, quando são as emissoras que 

compõem a Rede Brasil, com as quais existem acordos firmados, esse 

problema não ocorre,  ou se ocorre é algo inteiramente bissexto.   Já 

quando são as TVs ditas educativas, que, na verdade, captam o sinal e o 

utilizam como querem, e no caso da TV do Paraná, embora não seja 

educativa, ela tem uma concepção do que é TV pública que interrompe e 

bota outra  coisa,  é mais  complicado.   Penso que temos de ver  com 

essas emissoras que fazem isso o que podemos fazer.  Temos de abrir 

uma discussão, as emissoras que reproduzem o sinal da TV Brasil,  a 

meu  ver,  elas  têm  de  obedecer  a  certa  regra.   Pode  ser  que  não 

obedeçam à grade, o que está acertado com a Rede Brasil, mas tem de 

haver determinado comportamento.  A Diretoria de Rede ou quem faz a 

articulação de rede, sei que esse pessoal não está na rede, mas quanto 

a essas TVs educativas, deveria ter um limite para isso, porque isso é 

algo  que  afeta  a  imagem  da  TV  Brasil  e  elas  não  têm  a  menor 

responsabilidade sobre isso.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – A minha 

observação vai ser rápida.  Como membro da Câmara de Jornalismo, 

gostaria  de  concordar  com  as  observações  do  nosso  ouvidor, 

principalmente  ao  que  diz  respeito,  e  que  me  chocou,  ao  caso  do 

presidente da Argentina.  Aliás, foi geral em todas as televisões, mas 

penso  que poderíamos  ter  destacado  mais  a  biografia  do  presidente 

Kirchner, que foi um homem que estabilizou, resolveu crises e levou ao 

banco dos réus os torturadores argentinos.  Faltou um pouco disso.

Parece-me que a questão tão batida e tão repetida em todos 

os noticiários da chamada Guerra Cambial, que ninguém explica direito 

o que é, penso que mereceria da parte do jornalismo da TV Brasil um 

detalhamento  um  pouco  maior.   Até  o  próprio  presidente  Lula,  na 

simplicidade, foi bem claro nisso.  Concordo com essas críticas quanto 

ao jornalismo, em parte.  Todas elas são sanáveis.  Parece que a nossa 

cobertura internacional poderia ser um pouco mais positiva, um pouco 

mais propositiva, até porque se trata de assuntos internacionais, onde é 

fácil  tomar uma posição do que uma briga interna num estado, num 

município.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Quanto aos aspectos técnicos é isso que o Ministro Franklin falou.  TV 

pública no Brasil, criada 60 anos depois da inauguração da televisão deu 

nisso.  É consequência do atraso histórico.  O que era bom no espectro 

também  já  tem  dono.   E  nós,  chegando  agora,  temos  também  o 

problema de infraestrutura.   Junta uma coisa com a outra e não há 

realmente solução de curto prazo.

O  problema  do  áudio,  penso  que  só  vamos  resolver  se 
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contratarmos uma consultoria de engenharia de fora, porque mexemos 

com isso há muito tempo e a todo tempo temos problema de áudio.  É 

uma doença crônica da TV Brasil.  Também não tenho.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

–  Posso  dar  uma  sugestão?   Penso  que  deveria  se  contratar  uma 

consultoria  de  fora.   Os  telespectadores  merecem  um  áudio  de 

qualidade.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É constante isso.  As operadoras de TV por assinatura...   Ministro, o 

senhor  lembra  que  alguém  nos  contava,  esqueci  quem,  alguém 

descobriu  que  as  operadores  de  TV  por  assinatura,  há  informações 

técnicas, estão comprimindo o espectro, o transponder para botar mais 

e mais canais, mas não está comprimindo igualmente, o sacrifício está 

sendo imposto às públicas.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Um aparte.  Isso cabe uma reclamação à ANATEL.  Eles são obrigados 

a dar o mesmo tratamento a todas as emissoras que estão carregadas.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Se um conselheiro, inclusive, se o Conselheiro Takashi quiser nos ajudar 

nisso.  Como confirmamos isso?  É preciso confirmar e a jurídica nos 
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ajudar a encaminhar isso para a ANATEL.  Mas é visível que estamos 

perdendo  qualidade  no  cabo,  na  DTH  também,  e  os  canais  estão 

aumentando.  Realmente, alguém está perdendo qualidade.

As operadoras educativas desse difuso campo público, difuso 

e  que  não  têm acordo  de  rede  conosco  é  difícil.   Por  exemplo,  na 

campanha, pegamos uma...  O que ela falava?  Aquela de Teresópolis?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE  (Diretor 

Jurídico) – Ela fazia campanha.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Ela fazia campanha para um candidato.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE  (Diretor 

Jurídico) –  Ela  utilizava  o  nome TV Brasil,  o  símbolo  da  TV Brasil, 

colocava TV Brasil Local e fazia multiprogramação.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Tivemos de ir lá.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Mas já resolveu?
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O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE  (Diretor 

Jurídico) – Resolvi.  Foi resolvido.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É  uma  coisa  difícil.   Teríamos  de  ter  uma  ouvidoria  ou  um auditor 

correndo pelo Brasil para localizar gente usando o nosso nome.  Você 

também pode pegar a programação no satélite, não podemos tirar a TV 

Brasil do C2 porque é onde suprimos a nossa deficiência.  E lá, elas 

puxam direto do satélite e botam no ar.  É difícil!  Mas temos de criar 

um sistema de monitoramento para isso.  Não sei como.

Sobre  jornalismo.   Nos  3  meses  que  acumulei,  antes  da 

chegada da Diretora Nereide, constatei, e ela também tem constatado 

tão surpresa quanto eu, que há uma cultura muito ruim.  Realmente, há 

uma cultura de não entender a diferença do que o jornalismo de canais 

públicos deve fazer e querer fazer igualzinho faz a mídia comercial.  Isso 

é uma luta permanente.  Agora, quem faz jornalismo são os jornalistas 

da Casa, é o corpo funcional,  que tem outra mentalidade.   Eles não 

sabem o que é isso.  Claro que não é geral, mas é muito difícil.

No dia da morte do Kirchner, a agência estava dando uma 

matéria lá embaixo, sem a menor importância.  Temos um acordo com a 

Agência  Telan,  que  é  uma  grande  agência,  que  fez  uma  cobertura 

maravilhosa e tivemos de interferir, eu e a diretora de jornalismo, para 

que levantássemos a cobertura, buscando o material da Telan, que está 

lá a nossa disposição, porque é nossa parceira, temos acordo.  Quanto à 

televisão, depois, a partir de certo momento, entramos com a televisão 

pública da Argentina e melhoramos a cobertura.  De rádio, não deu para 
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acompanhar.  Não conheço essas denúncias que você apresentou de ter 

sido assim, mas enfrentamos dificuldade em mostrar que não estamos 

aqui para replicar esse tipo de conceituação.  Não estamos aqui para 

dizer  se  o  Kirchner  é  isso...   Essa  coisa  de  tratar  a  presidenta  da 

Argentina meramente...  Que morreu o presidente de fato da Argentina, 

como disse o jornal brasileiro, num profundo desrespeito à presidenta 

eleita da Argentina.  Mas enfrentamos isso sim.

Como acreditamos  que  vamos  resolver  esse  problema da 

EBC?  Primeiro, a Ouvidoria e o Conselho, cada vez que nos cobram, 

voltamos  lá  e  tentamos  ensinar,  mas  é  difícil.   Nereide  pode 

complementar.  Ela enfrenta isso o tempo todo.  É uma cultura dura. 

Não  sei  de  onde  ela  vem.   Os  jornalistas  que  temos  vieram  da 

Radiobras, supunha-se que eles tinham o vício do chapa-branquismo. 

Não é esse o vício que há lá.  É outro.  Parece que as pessoas entram lá, 

porque  um  dia  elas  querem  trabalhar  na  TV  Globo,  no  SBT,  na 

Bandeirantes,  na  Rádio  Jovem  Pan.   Elas  estão  lá,  querendo  fazer 

exatamente a mesma coisa.  Não temos nada contra o jornalismo dos 

outros!  Quer dizer, podemos ter ou não.  Devemos fazer aquele que 

compete aos canais públicos, complementar diferenciado, com foco no 

interesse público, no interesse do cidadão, que é telespectador, que é 

ouvinte, que é leitor.  É difícil eles perceberem isso.

Como poderemos resolver?  Com muita capacitação.  Assim 

que mudarmos para esse lugar, estamos concluindo as obras, teremos, 

pelo menos, um lugar para nos reunir nessa sala, poderemos chamar 

vocês do Conselho para debates, chamar pessoas de fora, nós mesmos 

da Casa, e faremos muita discussão sobre o que é o jornalismo dos 

canais  públicos,  porque  a  compreensão  do  que  seja  isso,  essa 

compreensão  conceitual  está  muito  aquém  do  necessário  para  que 
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possamos  fazer  um  jornalismo  chamado,  de  fato,  de  jornalismo  de 

canais públicos.

Jornalismo é bom em qualquer lugar, agora, não temos de 

medir  pelo  dos  outros.   O  dos  outros  pode  cometer  erros,  acertos, 

segundo seus conceitos,  o  daqui,  dos canais  públicos,  deve ter  seus 

parâmetros.   Estamos  começando  a  trabalhar...   Um  dia  morreu 

Mercedes Soza, um dia morreu Claude Lévi-Strauss, nas duas vezes, 

liguei  para  a  Agência  Brasil  e  perguntei  por  que  não  temos  notícia, 

responderam: "Isso é cultura.  Não damos isso."

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Conselheiro Jakobskind.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Duas 

observações.  Primeiro, a câmara de jornalismo, tínhamos discutido a 

questão da cobertura internacional da TV Brasil, que...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É um problema grave.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – É uma 

questão cultural.  Penso que está faltando às escolas de jornalismo uma 

cadeira de mídia pública.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É verdade.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Na 

nossa época, Tereza, qual era o sonho?  Era ser redator do Caderno B 

do  Jornal  do Brasil,  do  extinto  Jornal  Brasil.   E  hoje  o  sonho é  ser 

segurador de microfone da Rede Globo.  Essa é uma realidade da qual 

não podemos fugir.  É uma cultura que precisa ser mexida.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Atrasamos o nosso concurso, porque, nós, diretores, pedimos que fosse 

incluída na prova teórica coisas sobre jornalismo, comunicação pública. 

A prova que nos foi proposta era uma prova para a mídia comercial. 

Essa prova, não queremos.  Isso atrasou o concurso.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Os 

cursos de comunicação estão voltados apenas para isso, para a mídia de 

mercado, a mídia convencional.  São duas realidades, embora nas duas 

esteja claro o jornalismo, são realidades distintas.

Em relação ao Kirchner, que as TVs comerciais façam isso, 

inclusive,  foram em cima dos  Kirchner  a  partir  do momento  que na 

Argentina se discutia uma nova legislação da mídia, até se "entende", 

porque há jogo de interesse nessa questão.  Agora, a mídia reproduzir o 

linchamento dos Kirchners...  Não só em relação aos Kirchners, como 

também a outros dirigentes latino-americanos que estão aí, que se pode 

criticar ou não aceitar, mas precisam ser respeitados como estadistas ou 
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governantes de países com os quais temos relações diplomáticas.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Agora,  Jacobskind,  você sabe o  risco  que implica  nisso?   Vou falar: 

"Olha,  você  não  pode  chamar  essa  pessoa..."   Se  a  diretora  de 

jornalismo ou gerente ou chefe de redação disser: "Você não deve fazer 

isso, porque isso não é papel  de um jornalista de um canal público, 

chamar alguém..." Como é aquele apelido?  Caudilho.  O dia que teve o 

caudilho.  E lá fora dizer: "Está vendo?  O controle político do jornalismo 

da TV pública." Você sabe que tem tudo isso?  É a cruz e a caldeirinha. 

É por isso que a pressão sobe.  É difícil.  É duro.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – É isso. 

É preciso ir adiante.  Também ouvi quando se falou da Ditadura dos 

Irmãos Castro...

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Primeiro, temos o Conselheiro Lembo, depois o Conselheiro 

Daniel.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – São duas 

palavras  apenas.   Penso  que  vocês  são  todos  autofágicos,  porque 

assisto toda noite ao jornal da TV Brasil e acho excepcional, porque ele 

mostra o Brasil real, o Brasil profundo.  É absolutamente diferente de 

outros jornais.  E, obviamente, tem que ser.  Vocês só vêm as coisas 

más.   O Kirchner,  vi  aquele  funeral  todo que vocês puseram no ar, 
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bandeira  da  Argentina  etc.,  vi  tudo  aquilo,  penso  que  foi  a  melhor 

cobertura.  Será que era tão importante cobrir mais que aquilo?  Tenho 

minhas dúvidas.  Está muito bom o jornal.  Se é para fazer crítica, é o 

corte, aqueles âncoras não sabem olhar para a câmera na hora certa. 

Esse é o problema.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

O Kirchner, fizemos direito na televisão e depois na agência.  Ele está 

falando da rádio.  Não ouvi a rádio.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Não 

houve nenhuma manifestação com relação à TV.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –  A  TV 

estava boa.   Você estava bonita na cobertura,  você estava até  com 

sorriso, à noite.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Porque aquilo é diversão.  Jornalismo é diversão.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Você não 

estava tensa, aquele dia.  Portanto, não sei.  Vocês estão autofágicos, 

vocês estão vendo coisas que não vejo.  Sou imbecil, até admito.  Mas 

não tenho visto isso.  Agora, o corte está ruim.  Eles não são capazes de 

olhar para a câmera na hora certa.  Isso é preciso ensinar.  Não sei 
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como.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Fizemos  Kirchner  direito  na  televisão  e  na  agência.   Você não  sabe 

quanto custa pôr direto!

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Ela não 

ouve elogio!  Não conhecia o Belém do Pará, agora toda hora tem 

uma matéria do Belém do Pará, do Amazonas.  Tem tudo.  O Brasil 

inteiro aparece.  O Brasil está aparecendo como ele é.  Você quer o 

Brasil bonitinho?  O Brasil é feinho!  É assim mesmo.  A TV está sendo 

honesta.  Vocês estão errados.  Agora, a câmera precisa ser olhada na 

hora certa.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Sem falar o cinegrafista.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Apareceu 

uma menina no Rio de Janeiro espetacular.  Aquela menina é brilhante, 

direitinha, séria, boa.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Posso fazer um pequeno comentário antes?  Você 

está equivocado, a Tereza não tem dificuldade de receber crítica, ela 

tem dificuldade de receber elogio.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Fazemos muitas coisas boas.  Como aqui também nunca se ouve um 

elogio.   Nunca  neste  Conselho!   Jamais  este  Conselho  reconheceu 

alguma  coisa  positiva  dos  nossos  canais!   Jamais!   Só  venho  aqui 

discutir problema.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Em 

primeiro  lugar,  queria  concordar  com as  observações  do  Conselheiro 

Claudio Lembo.  Queria me referir à cobertura da América do Sul, no 

geral.  O Kirchner é um detalhe nesse contexto.  Penso que a coisa da 

patrulha...   Esse  termo patrulha  ideológica  foi  criado  para  criticar  a 

esquerda que patrulhava determinados comportamentos, mas você tem 

hoje uma patrulha inversa em relação à TV Brasil.  Talvez os jornalistas 

da  TV  Brasil,  se  ressentindo  dessa  patrulha,  de  serem acusados  de 

chapa branca, que é uma acusação pesada para um jornalista, parece 

que ele está distanciado disso e está indo para o extremo oposto.  Como 

a integração da América do Sul, vejo muito mais como uma política de 

estado do que como uma política de governo, não me parece...  Não 

quero de modo nenhum que o nosso jornalismo vá começar  a  fazer 

elogios a críticos, aos governos e às lideranças da América do Sul, mas 

penso que é preciso um jornalismo crítico no sentido forte e positivo da 

palavra, quer dizer que não seja nem negativista, nem leniente, nem o 

seu  contrário.   Inclusive  porque  há  um  preconceito  na  sociedade 

brasileira contra os nossos "hermanos" e também deles em relação a 

nós.

A TV Brasil tem um papel muito positivo de combater esses 
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dois preconceitos, contribuindo para oferecer uma visão melhor, mais 

balanceada, mais equilibrada desses governos e desses países.  Talvez 

seja o caso de que isso ganhe uma orientação escrita aos jornalistas. 

Não sei se isso existe.  Uma orientação escrita concitando os jornalistas. 

Inclusive,  citando  exemplos  práticos  concretos.   Alcançar  uma 

linguagem crítica, mas equilibrada.  Não se trata de fazer o negativismo 

da grande comercial nem a leniência de um jornalismo chapa branca.  É 

um fio de navalha.  É mais fácil de falar do que de fazer, mas é o que 

temos de perseguir.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Temos  dois  inscritos  ainda,  Conselheira  Ana  e  o  Ministro 

Franklin.  Depois, finalizamos essa etapa do debate.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Boa tarde.  É uma sugestão rápida.  Li a série debate da UNESCO, o 

levantamento inicial das necessidades e oportunidades de qualificação e 

capacitação profissional na Empresa Brasil e Fundação Padre Anchieta, 

sei  que é de 2009,  mas li  com muito  cuidado e sugiro,  para que a 

empresa possa refletir, uma parceria com a própria UnB – Universidade 

de  Brasília,  que  tem  um  laboratório  de  comunicação,  que  pudesse 

oferecer aos funcionários, aos jornalistas, esses seminários, debates ou 

cursos.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não!  Eles não querem nada!  Eles já têm cabeça feita.  Ali, só trocando.
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Ministro Franklin.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Não tinha falado do jornalismo, porque tenho opinião...  Penso que de 

modo geral o jornalismo da TV Brasil é muito bom.  Ele tem problemas 

técnicos.   Ele  precisa de estúdio,  iluminação,  uma porção de coisas. 

Evidentemente,  eles  têm  problema  de  conteúdo,  mas  problema  de 

conteúdo, a meu ver, muito menos graves do que os demais telejornais. 

São problemas de conteúdo que são possíveis de serem resolvidos.

O  Daniel  falou  uma  coisa  e  fiquei  pensando,  talvez  uma 

solução para  lidar  melhor  com a questão  da América Latina,  porque 

acredito  que  existe  um preconceito  difuso,  acaba  que  os  jornalistas 

embarcam no preconceito e reproduzem, penso que já passou da hora 

de  a  TV  Brasil  ter  um  correspondente  em  Buenos  Aires.   Esse 

correspondente vai fazer Buenos Aires e uma boa parte da América do 

Sul.  Ao se investir nesse correspondente, ele tem de ser alguém com 

bagagem, tem de ser alguém com condições de fazer uma cobertura, 

que  tenha  visão  política  dos  problemas,  mas  que  ao  mesmo tempo 

tenha  respeito,  que  não  discrimine,  que  compreenda  a  importância 

dessa relação do Brasil.  Essa é uma questão importante.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Você não sabe que tem uma história...
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Imagino que deve ser difícil, Tereza.  Agora, imagino que deve ser 

possível.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Deixe-me te contar que tem um lá!

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Tem um cara lá?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

A Helena mandou um para lá,  pensei  que ele era multimídia,  depois 

descobrimos que ele é monomídia, ele só escreve.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– A minha sugestão continua de pé, manda um cara multimídia.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Fui lá, na véspera da minha chegada, ele adoeceu e veio embora para o 

Brasil.  Entendeu?
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– É uma sugestão.  Estou dando uma sugestão.  Não sou um executivo 

da TV Brasil, mas estou dando uma sugestão de algo que penso que vai 

resolver o problema.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Vocês não sabem nada.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Pode ser que você discorde, pode ser que a Diretoria de Jornalismo 

discorde.  Tudo bem!  Estou dando uma sugestão.

Segunda sugestão, penso que da mesma forma que temos 

uma revista sobre África, é uma excelente revista, temos de ter uma 

revista sobre a América Latina.  Se botarmos um bom correspondente e 

faz a revista sobre a América Latina, com as discussões etc., no prazo 

de 1, 2 anos, alteramos esse problema.  Dá trabalho, mas penso que é 

possível.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Essa informação é interessante.  Temos muita clareza sobre integração, 

se Brasil e Argentina não estiverem juntos, nada! Se Brasil e Argentina 

não dialogarem...  Ontem, estive longamente com o nosso embaixador 

na Argentina e ele dizia que é preciso melhorar a troca de conteúdo, que 
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é preciso melhorar o tráfego de informação entre os dois países.  E ele 

baixíssimo  lá,  quer  dizer,  circula  pouca  notícia  sobre  o  Brasil  na 

Argentina e em demais países, circula pouquíssima notícia vice-versa, 

dos  outros  aqui.   A  Argentina  propôs,  encampamos  e  ajudar  a 

encaminhar.  Acabou que foi a nossa posição que prevaleceu, de como 

encaminhar  o  negócio.   Assinamos um acordo para  que as  agências 

públicas constituam uma agência única, uma agência comum ao ULAN, 

como  existe  na  Europa  e  em  várias  regiões  do  mundo.   Estamos 

constituindo um grupo de trabalho.  Agência Brasil, Telan, Agência do 

Equador, Agência Boliviano, do Uruguai, do Paraguai.  Umas melhores, 

outras menos estruturadas.  E constituir um grande portal de notícias 

latino-americanas a partir das agências públicas, que é uma visão dos 

canais públicos sobre a nossa realidade regional.  Isso está andando. 

Estamos  tentando  avançar  nas  trocas  de  conteúdo  com  eles  em 

televisão.  Com a Argentina é onde anda melhor.  As outras televisões...

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO –  Tereza, 

você apresentou uma série de entrevistas com os presidentes latino-

americanos que foi brilhante!

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

É da Argentina.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Aquilo era 

brilhante.  Raramente se vê coisa tão boa na televisão.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Agora,  estamos  querendo  criar  condições  na  Agência  Brasil  para 

criarmos  um  serviço  em  espanhol.   Há  uma  demanda  enorme  de 

informação sobre  o  Brasil  nos  países  de língua espanhola.   Estamos 

querendo criar esse serviço dentro da Agência Brasil.

Aquele  problema  lá,  que  você  falou,  que  os  internautas 

cobrem, não sei mais como resolver.  Dentro da EBC, só contratando 

um serviço fora, licitar para arrumar a Agência Brasil, porque dentro da 

Diretoria de Tecnologia não é possível conseguir.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos ao próximo ponto de pauta.  O Ministro Juca tem que se 

retirar  daqui  a  pouco.   É  importante  que  todos  estejam  aqui  para 

decidirmos sobre a audiência pública.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Vou ter de me retirar agora.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Não poderíamos decidir sobre isso, Ministro?  Vamos apenas 

decidir  sobre  isso,  porque  precisamos  fazer  a  segunda  audiência 

conforme prevê  a  Lei  11.  652,  são  no  mínimo duas  por  ano.   Está 

previsto para o dia 7 de dezembro, a última reunião do Conselho, a 

proposta é que nesse dia, assim como na audiência pública anterior, 

seja um dia interior de audiência mais a reunião do Conselho.  O que 
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falta decidirmos?  Falta decidir o tema ou os temas e o local.  Chegou ao 

nosso conhecimento que nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, terá em Recife 

o encontro de TVs públicas e culturais da América Latina.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Não é em Natal?

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Em Recife.  Há uma sugestão de que a reunião do Conselho 

seja em Recife, no dia 7...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Por favor, presidente!  Não temos nada com este encontro de Recife. 

Recusamo-nos a participar de uma articulação que não é nossa, porque 

a EBC tem sua própria articulação.  Television de América Latina ,TAL é 

uma instituição privada, que tem muito apoio do Ministério da Cultura, a 

Tal está convidando algumas televisões para ir  a Recife para discutir 

troca de conteúdo e tal, mas essa é uma articulação que passa ao largo 

da EBC.  Não vamos.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Vou dar um esclarecimento.  A Tal é uma empresa privada que faz 

acordos com diversas televisões da América Latina e capta material.  Ela 

já produziu um programa para a própria TV Brasil, que se chamava Tal 
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como são, que foi um programa que não funcionou.  Penso que pode ser 

em Recife.  Seria ótimo se fosse em Recife.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não tenho nada contra em ser em Recife, agora, casado com isso, não.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Não  seria  casado  com  essa.   O  que  entendi  é  que  os 

Conselheiros que tivessem interesse poderiam participar desse evento.

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – 

Mas aí proponho Belo Horizonte.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Pois é.  Há Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Belém, Salvador.  Somos nós que decidimos o local, se ninguém 

está interessado em participar...

Na verdade, o que é mais importante do que isso é que seja 

um local em que todos estejam presentes.  Temos de ter 50% mais 1, a 

garantia  da  presença  da  maioria.   Se  for  muito  longe...   São  8  de 

Brasília.  Por que Brasília é melhor?  Porque há uma grande parte aqui 

que garante esse quorum.  Precisamos garantir o quorum.  O local deve 

ser mais em função do quorum.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Presidente,  devia-se levar em conta, por exemplo, o fato de ser um 

lugar onde a EBC tem unidade.  Isso ajuda, porque em Recife, vamos 

ter que contratar tudo fora, vamos ter de alugar.  É difícil organizar uma 

audiência pública.  Vocês têm de reconhecer isso.  Não temos nada em 

Recife, mas temos em outros lugares.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Rio de Janeiro já foi.  Pode ser Brasília.  São Paulo tem base da 

EBC.  Brasília já teve audiência pública.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 

– Penso que deveria ser fora de Brasília.  Ser fora de Brasília nos ajuda 

a  ouvir  os  outros.   Gostaria  muito  que  fosse  no  Nordeste.   Não  é 

demérito  para  Belo  Horizonte.   Se  pudesse  ser  em algum lugar  no 

Nordeste seria bom.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Onde a EBC mais precisa ser conhecida e reconhecida é em São Paulo. 

É onde temos menos conhecimento.  Nosso canal enfrenta dificuldades.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Temos a proposta de ser em São Paulo ou em algum estado do 

Nordeste.  Alguém quer defender uma das duas propostas.
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CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO REIS  FILHO –  Há  um 

critério, que se tem de levar em conta, que já foi levantado, que é a 

questão do  quorum.  Vamos ter uma reunião importante, com vários 

pontos importantes.  É preciso que, seja qual for o lugar, que haja essa 

segurança, de que vamos ter um bom quorum .  Não se trata só de ter 

50% mais 1.  É bom haver um quorum de dois terços.  Vamos aprovar a 

programação de 2011.  Há muitas questões importantes.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Maranhão é bom também.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Takashi, por favor.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Não dessa vez, mas em 

algum momento, gostaria de propor que fosse no interior do estado de 

São Paulo, que é diferente da capital.

O meu comentário é o seguinte, gostaria de propor que essa 

próxima não fosse em São Paulo.  Explico por quê.  Fizemos a última no 

Rio de Janeiro, recebemos muitas contribuições, bastante significativas, 

e ainda não conseguimos dar vazão àqueles questionamentos.  Parece-

me um pouco periclitante pegarmos uma segunda metrópole logo em 

seguida,  sendo  que  ainda  que  não  processamos  os  dados,  as 

informações, as contribuições da primeira.  Gostaria de propor que fosse 

em algum outro local sem ser São Paulo.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Qual é o dia proposto?

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Dia 7 de dezembro.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Faz no Nordeste.  Não gosto dessa coincidência com encontros latino-

americanos, subordinados a esse encontro...

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Não é subordinado.   É aproveitar  caso alguns Conselheiros 

queiram participar do encontro.  É isso.  Para não confundir, é melhor 

que não seja lá.  A questão dos encaminhamentos é que as câmaras 

temáticas  ficaram  de  dar  o  encaminhamento.   O  que  fiz  foi  um 

pronunciamento para dar satisfação a todos.  E falei de uma maneira 

geral.

Fica  São  Paulo?   Temos  de  discutir  o  tema.   Seria 

jornalismo?  A questão religiosa?  Penso que ainda não acabamos com 

essa  questão.   Tínhamos  pensado  no  início  do  ano  na  questão  do 

jornalismo.  Ou será a programação como um todo?  Jornalismo público. 

Um pouco da ideia da Tereza.

É São Paulo?  Todos concordam?  São Paulo.
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Agora, o tema.  Precisamos começar a organizar.  É daqui a 

um mês.

Garantiremos  o  quorum para  São  Paulo?   Quer  dizer,  a 

participação de dois terços pelo menos?  Todos podem?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Presidente, vai ser no dia 7 mesmo?

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – É.  O dia 7 não modificamos.

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO  (Ouvidor  Geral) – 

Presidente,  queria  fazer  uma  observação  como  paulistano  e  como 

integrante da TV Brasil.  Quando perguntam onde trabalho, falo que é 

na TV Brasil, dizem: "Canal Brasil?".  Em São Paulo é complicado.  A 

Tereza  acabou  de  lembrar  que  temos  muitas  dificuldades.   Somos 

poucos conhecidos em São Paulo.  É muito diferente do que aconteceu 

no Rio, onde o pessoal assiste à TV Brasil e ouve a Rádio Nacional, ouve 

a Rádio MEC.  Em São Paulo não há uma emissora de rádio da EBC 

sintonizável, aberta.  Estou chamando a atenção porque é importante 

que seja uma pauta que consiga sensibilizar as pessoas.  Aí vamos ficar 

presos à militância.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 
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Isso é a pura verdade, o que o Lalo está falando.

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – 

Posso fazer uma defesa aqui?  Há um poeta do século XVII, o Tomás 

Antônio Gonzaga que diz: "Tomem de Minas a estrada." Temos lá a TV 

Minas que é ligada ao nosso sistema.  A universidade federal vai nos 

receber, a TV da UFMG também.  A universidade vai nos receber muito 

bem.  Posso ajudar na criação da infraestrutura necessária.  Por que não 

tomar de Minas a estrada?  Seria uma honra para nós.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos votar.  Ou não precisa?  Fica Minas ou São Paulo?  Olha 

a briga de café com leite.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Estou evitando opinar.  A decisão é do Conselho.  São Paulo tem esse 

risco  que  o  Lalo  falou,  que  é  grande,  de  ter  uma  audiência  vazia. 

Embora tenha levantado a questão de São Paulo devido ao nosso pouco 

conhecimento,  a  nossa  existência  precária  em  São  Paulo,  mas  é 

verdade, vão apenas militantes e funcionários sindicalizar a audiência 

pública, como aconteceu em uma de Brasília.  Isso é verdade.

Em Minas, temos audiência, sim, tanto via TV Minas como 

via parabólica.  A TV Brasil é muito vista em Minas.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 
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Vieira) – Quem vota em Belo Horizonte?  Levantem a mão.

Belo Horizonte ganhou.

E o tema?

O tema fica "programação geral"?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Com 

licença.  Quero sugerir a pauta da reunião.  Minas, pela tradição cultural 

que  tem,  que  é  uma  espécie  de  alma  do  Brasil,  terra  de  Pelé,  de 

Guimarães Rosa, de Carlos Drummond de Andrade, de Tereza Cruvinel, 

ela deve ter uma pauta cultural.  Essa é a minha sugestão.  Sugiro a 

área cultural em Minas, um debate cultural.

Mudei meu voto em relação a São Paulo, porque realmente 

acredito  que  não  só  haverá  muito  patrulhamento  de  estadões  como 

também da área  sindical,  dos  aparelhamentos  do  estado.   Voto  por 

Minas.   Com a  tradição  cultural  que  Minas  tendo,  sendo a  terra  de 

Guimarães Rosa, de Carlos Drummond de Andrade e de tantos outros, 

nada melhor que a pauta cultural.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Junto  com  programação?   Junto  com  a  discussão  da 

programação e não sozinha.

Antes  do  intervalo,  pedimos  à  Diretora  Presidente  Tereza 

que  fizesse  uma  breve  avaliação  sobre  o  cumprimento  do  plano  de 
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cobertura  das  eleições.   Aprovamos  aqui  no  Conselho,  no  primeiro 

semestre, o plano, e se materializou numa Resolução 04/2010.  Peço a 

Tereza que faça a avaliação.

Logo  após  a  apresentação  dela,  faremos  um  intervalo  e 

depois colocaremos para o Conselho se manifestar.  O Ministro Juca tem 

de se ausentar.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA (Ministro de 

Estado da Cultura) – Tereza, nada pessoal, mas tenho de me retirar.  O 

Paulo  Bernardo  antecipou  a  minha  audiência  com ele  e  trata-se  do 

dinheiro do Ministério.  Estamos em crise lá, sem dinheiro.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Soube que lá estão sendo liberados uns complementos de fim de ano. 

Corre lá.

Vou fazer algo bem rápido.  Vou dividir essa apresentação 

com a Diretora de Jornalismo.  Essa proposta foi elaborada naquelas 

minhas interinidades e depois até o último momento vocês sabem que 

sempre que posso estou ali participando com a Diretora de Jornalismo 

desse negócio.

O plano tinha algumas linhas conceituais.  São para esses 

canais.   Tudo  isso.   O  plano  foi  elaborado  para  os  canais  públicos. 

Dividimos  assim:  a  cobertura  da  campanha,  a  cobertura  do  dia  da 

eleição, das duas eleições, a cobertura das apurações e as coberturas 

pós-eleitorais, momento pós-eleitoral.
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Queria lembrar aos senhores que a EBC prestou um grande 

serviço  conforme  o  Ministro  Levandowski  agradeceu  no  dia  do 

encerramento da eleição.  Fomos nós que lideramos o pool de emissoras 

que  garantiu  a  distribuição  do  sinal  do  horário  eleitoral  gratuito  em 

televisão.  E o rádio, fizemos sozinhos.  Não ganhamos nada para isso, 

foi um serviço que prestamos ao Brasil.

Aqui, eram as questões editorais conceituais que estão no 

documento  aprovado  pelo  Conselho.   Houve  uma observância  muito 

satisfatória da busca de equilíbrio, isenção ao partidarismo, isonomia no 

tratamento dos candidatos.  É claro que isso não acontece por geração 

espontânea.  A diretora precisa ficar ali coordenando, ela sabe todos os 

candidatos,  todos  os  dias,  faz  rodízio  entre  eles,  buscando dar  uma 

sonora de cada um.  Como já disse, é preciso exercer permanentemente 

uma exigência de qualidade por parte dos dirigentes.

A  dinâmica  e  os  temas  da  campanha  não  permitiram  a 

realização de uma campanha essencialmente temática como planejado. 

O que quero dizer com isso.  Dissemos que iríamos fazer uma campanha 

essencialmente temática, discutindo os grandes temas de interesse do 

eleitor, como saúde, transporte, educação etc.  Vocês sabem que isso 

não é possível.  A campanha tomou temas próprios, artificiais.  Ou você 

fica alienado...  Aquela discussão de aborto que não foi uma discussão, 

mas que você também não podia ignorá-la.  É muito difícil  no Brasil 

conseguir  fazer  uma  campanha  apenas  com  os  grandes  temas  de 

interesse do eleitor.  Acaba tendo um monte de conjuntura, denúncia, 

coisas que se você não der, vão dizer que você está dourando a pílula a 

favor  de  alguém.   É  preciso  entrar  nos  temas  da  conjuntura  e  isso 

prejudica fazer uma campanha que fosse só, digamos assim, com temas 
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puramente de interesse público.

Buscou-se  o  protagonismo do cidadão em telejornais,  em 

programas,  embora  não  tenhamos  ferramentas  mais  sofisticadas  de 

interatividade.  Ou seja, fizemos muita pergunta ao eleitor, buscamos 

pergunta dele para entrevistado, para os programas, para os telejornais. 

Agora,  se  tivéssemos  mais  ferramentas  tecnológicas,  teríamos  feito 

mais pautas vindas do cidadão.  Dentro do limite tecnológico que temos, 

fizemos o possível.

Pouco  satisfatória  a  cobertura  da  campanha  para  o 

Legislativo.   A  mídia  inteira  não cobre  o  Legislativo.   Isso  foi  geral. 

Fizemos o nosso esforço, agora, há coisas complicadas, porque estou 

pegando os pontos que estão no documento.  Por exemplo, se você falar 

quem foram os bons e os maus deputados, no fundo você está fazendo 

campanha para alguns, dizendo que esses foram bons, votem neles.  É 

muito  difícil  encontrar  uma  fórmula  de  como  cobrir.   Fizemos 

interprogramas:  para  que  serve  um  deputado,  para  que  serve  um 

senador, o papel do Legislativo é diferente do Judiciário e do Executivo. 

Fizemos dentro do possível, agora, não é muito gancho como fortalecer 

mais, buscar mais, preste atenção no seu deputado, sem resvalar para 

alguma coisa que permita a acusação de estar favorecendo uns e outros 

e tal.  Procuramos valorizar dentro do possível a eleição legislativa.

Prestação  de  serviço  foi  muito  boa,  demos  um tanto  em 

todos eles,  muita informação.  Serviço como onde votar,  inscreva-se 

para votar em trânsito, o local da seção, hora, o que pode, o que não 

pode.  Houve muito serviço.  Penso que isso foi satisfatório.

Bom uso das mídias sociais.  Tentamos surfar, divulgando 
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nossas programações nessas mídias sociais, que são agora uma fração 

da esfera pública.  Fizemos, a nosso ver, uma correta observação do off 

the record.  Não tivemos informação in off, só publicávamos aquilo que 

tinha dono, declaração que tem dono, e das normas para divulgação de 

pesquisas  eleitorais,  dentro  daquelas  recomendações  que  estão  no 

documento.  Não houve nenhuma acusação de violação das chamadas 

normas  éticas  de  conduta.   Não  tivemos  nenhum  repórter  sendo 

acusado de fazer comício, de trabalhar para candidato.  Nossas normas 

foram muito rigorosas dentro da empresa quanto ao uso indevido de 

equipamento, e-mail.  Proibimos coisas como usar boton, usar camiseta 

de campanha,  tanto que não houve nenhuma acusação a EBC sobre 

esse tipo de coisa.

Tivemos  dois  incidentes,  que  foram  dois  repórteres,  que 

ainda na pré-campanha, fizeram perguntas que irritaram o candidato 

José Serra, mas foram bem esclarecidas.  Aliás, depois, ele teve até 

incidentes  com  jornalistas  de  outras  mídias  privadas.   Afora  isso, 

passamos bastante bem por essa primeira eleição geral.

Outro  avanço  é  que  conseguimos  trabalhar  de  forma 

integrada as seguintes mídias: agência de notícias, televisão e rádios. 

Tivemos uma identidade comum, que foi aquele selo mais o mapinha do 

Brasil que está no começo, uma vinheta comum, fizemos a criação da 

página multimídia na agência onde tínhamos notícia de rádio e televisão 

juntamente  com  a  da  agência,  planejamento  comum  e  atuação 

integrada das equipes.  Nisso, a Nereide chegou e assumiu, entreguei o 

bastão a ela bem no começo da campanha, em junho, na época em que 

fizemos  os  programas  3  a  1.   Com  isso,  as  coisas  ganharam  uma 

dinâmica.  Estava ali meio dividida.  Foi ótimo a Nereide ter chegado e 

assumido.   Ela  tem  pessoas  experientes  de  telejornalismos,  de 
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programas.  Em suma, foi um momento muito bom para a construção 

da  credibilidade.   Ainda  que  não  tenhamos  construído  grandes 

audiências e tal, conquistamos muita credibilidade.  Particularmente, na 

apuração, fizemos belas sessões de transmissão.  Ficou provado que 

estamos  fazendo  um  jornalismo  que  observa  com  muito  zelo  a 

independência, o apartidarismo e a busca da pluralidade.  Penso que 

esse foi o principal ganho, o respeito à qualidade do nosso jornalismo.

A Nereide agora segue com o resumo das ações.  Falei mais 

sobre o conceitual.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Vou 

só complementar.  Serei breve.

Naquele  último  item,  por  exemplo,  da  rede  pública  de 

televisão, quero destacar que aconteceu uma ação muito positiva nesse 

período eleitoral.  Fizemos uma reunião aqui nessa sala, com todas as 

TVs  públicas,  do  Brasil  inteiro,  para  planejarmos  conjuntamente  a 

cobertura, falar o que estávamos planejando e conseguimos que a nossa 

programação especial fosse exibida na maioria das emissoras.  No caso 

da rádio, reunimo-nos com todas as rádios para combinar a cobertura. 

Foi um bom momento e foi  muito bom porque conseguimos discutir. 

Acabamos discutindo além da eleição, conhecemos todas as pessoas. 

Foi muito enriquecedor para esse plano que temos de mostrar o Brasil 

todo.

Queria destacar que além das séries de telejornais, fizemos 

vários programas especiais.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Nereide, segue os interprogramas.

A  SRA.  NEREIDE  BEIRÃO (Diretora  de  Jornalismo)  – 

Fizemos  7  interprogramas  institucionais.   O  3  a  1,  com  os 

presidenciáveis.   Entrevistamos  todos  os  presidenciáveis.   Depois, 

fizemos alguns 3 a 1 discutindo questão política,  história da eleição. 

houve vários programas relacionados às eleições.

Caminhos da reportagem.  Fizemos 3 temáticos discutindo 

os  desafios  para  o  próximo  governo  sobre  educação  e  emprego, 

habitação e transporte e infraestrutura.

Telejornais  e  rádio-jornais,  sobre  isso  a  Tereza  já  falou. 

Fizemos  algumas  séries  especiais  de  reportagens.   Houve  um 

diferencial, conseguimos fazer algo que os outros órgãos de imprensa 

não conseguiram, adiantamos e informamos sobre as campanhas para 

governador.   Fizemos  matérias  falando  das  eleições  e  mostrando os 

candidatos ao governo de todos os estados.

Antes da fala da cobertura da eleição, quero destacar que 

além desses programas que citei, o Ver TV teve programa relacionado à 

eleição.   O  Observatório  da  Imprensa  também  teve  5  programas, 

discutiu  a  cobertura,  a  questão  da  religião,  entrevistou  a  Maria  Rita 

Keren logo depois que ela tinha sido demitida do Estadão.

No  caso  da  cobertura  das  eleições,  no  primeiro  turno, 

fizemos uma programação de flashes.  No sábado, fizemos 6 flashes 
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durante  toda  a  programação  com notícia.   No  domingo,  fizemos  16 

flashes grandes, de 3 minutos, que eram minijornais, durante o horário 

da  votação  e  depois  entramos  ao  vivo.   Muita  gente  deve  ter 

acompanhado.  Ficamos 5 horas no ar,  ao vivo, com o resultado da 

apuração,  discutindo  resultado  e  com  informações,  ao  vivo,  do  que 

estava acontecendo.  Além disso, no domingo, pela manhã, fizemos um 

jornal especial,  que começou às 7h45min, que durou meia-hora.  Na 

segunda-feira, fizemos um jornal de rede no horário do almoço, que são 

os telejornais especiais, 16 flashes.

Agência Brasil, veiculamos 412 matérias no primeiro turno e 

277  matérias  no  segundo  turno.   Como  fizemos  uma  cobertura 

multimídia e espalhamos repórteres pelo Brasil inteiro ou da rádio ou da 

agência  ou  da  TV,  foi  possível  ter  esse  grande  volume  porque  os 

repórteres da televisão passavam a informação para a Agência Brasil, os 

repórteres da rádio também, por isso que conseguimos dar esse quadro 

nacional, com esse volume de matérias.

No segundo turno, a questão do processamento, montamos 

um sistema.  A DIJOR concebeu e a DTIC desenvolveu um sistema de 

processamento de dados para podermos ter os números rapidamente lá 

na  TV,  na  Agência  e  na  rádio,  com  informações  por  estado,  com 

informações  mais  detalhadas  do  que  aquelas  informações  que 

estávamos  recebendo  do  TSE.   Isso  acabou  ajudando  muito, 

principalmente no segundo turno, que conseguimos ter uma apuração 

melhor.

Isso  está  falando  da  cobertura  do  primeiro  turno, 

destacando que no primeiro turno tivemos um ponto fraco no momento 

que começaram a chegar os dados da eleição presidencial.  Tivemos um 
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problema na apuração e ficamos uma hora e meia,  mais  ou menos, 

segurando lá no estúdio, com os convidados, dando informação, até que 

conseguíssemos regularizar a apuração.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas no segundo turno, isso funcionou muito bem.  Quem estava de fora 

não notou.  Nosso sistema deu uma travada por um período.

A  SRA.  NEREIDE  BEIRÃO (Diretora  de  Jornalismo)  – 

Conseguimos não passar isso para o público, mas tivemos um problema, 

que foi motivo de muita tensão.  No segundo turno, resolveu bem.  No 

segundo turno,  foi  muito  positivo.   Conseguimos  dar  ao  vivo  o  TSE 

anunciando os primeiros números, anunciando oficialmente o resultado 

da eleição.  Também demos os pronunciamentos, ao vivo, da Dilma e do 

Serra.  Conseguimos fechar a programação, as 5 horas, ao vivo, com os 

dois falando e com as informações todas concluídas.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Um aparte, Nereide.

Realmente, no segundo turno, corrigimos esse problema do 

nosso processador de dados e demos um show, andamos na frente de 

todo  mundo com as  apurações,  com os  números,  fechando estados, 

governador.  Fomos o primeiro que deu a Dilma tecnicamente eleita, 

mas  falamos  que  estávamos  dando  tecnicamente  e  que  iríamos 

aguardar  o  pronunciamento  do  TSE.   Como  a  Nereide  destacou,  só 

encerramos nossa programação com a fala do candidato José Serra, que 
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foi  muita  tarde  da  noite.   Nenhuma  televisão  aberta  fez.   Nossa 

programação do segundo turno foi  muito boa.  Estava equilibrado, o 

sistema  de  números  foi  muito  veloz.   Não  tivemos  problemas 

operacionais.  Houve campanhas no  twitter: "Acompanhe a qualificada 

cobertura  da  TV  Brasil,  Parabéns  a  TV  Brasil  pela  cobertura 

esplendorosa, Impecável a cobertura da TV Brasil".  Havia um monte de 

gente no  twitter  chamando para ir  para a TV Brasil.   Isso foi  muito 

interessante.   Há  dezenas  de  twittadas desse  tipo.   Os  próprios 

internautas  chamaram  para  a  nossa  televisão.   O  segundo  turno, 

naquela  noite  da  apuração,  foi  muito  gratificante.   Jornalisticamente 

impecáveis  e  tecnicamente...   Desculpa,  Nereide,  queria  ser  mais 

otimista!

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Mas é 

isso mesmo.  Só para encerrar, ao final, acabamos conseguindo fazer 

uma  cobertura  diferenciada.   Mesmo com os  problemas  do  primeiro 

turno, tínhamos bons comentaristas, tinha uma avaliação diferenciada 

das outras TVs comerciais, sem puxar para um lado nem para o outro, 

mas dando bastante informação do que estava acontecendo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

No pós-eleitoral, fizemos algumas importantes, como os telejornais ricos 

de  resultados,  de  números,  a  Agência  Brasil,  muitas  interpretações, 

composição  da  Câmara  e  do  Senado,  dos  Legislativos  estaduais, 

distribuição dos governos estaduais.  Fizemos muitas matérias assim. 

Fizemos vários 3 a 1 com temas relacionados à eleição no intervalo dos 

dois  turnos.   Agora,  após  o  segundo  turno,  fizemos  o  programa 

Brasilianas, um especial, ao vivo, que o Luís Nassif me convidou para 
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participar, o programa é dele, com dois coordenadores da campanha da 

candidata vitoriosa.  Fizemos um 3 a 1 com o presidente do PT, que é 

coordenador político da transição, na última quarta-feira.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Só 

um aparte.  A entrevista com a Dilma, onde ela falou que ia aumentar o 

bolsa-família,  acabou...   Todo mundo repercutiu,  porque ela só tinha 

dito para a gente na exclusiva que ela deu.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Ela deu entrevista para todas as televisões naquela noite, mas a nossa 

teve uma abordagem que repercutiu bem.

Mais  uma  lâmina.   Imprimimos  400  livretos  com  as 

recomendações  do  Conselho.   Divulgamos  amplamente  para  várias 

instituições para mostrar que estávamos trabalhando sob a supervisão 

deste Conselho.  O livrinho azul foi amplamente distribuído interna e 

externamente.

Acabamos, Nereide?

A  SRA.  NEREIDE  BEIRÃO (Diretora  de  Jornalismo)  – 

Acabamos.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos elogiar?  Vamos ver se ela aceita?
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(Palmas.)

Depois do elogio, uma pausa para o café.  Em seguida, a 

manifestação do Conselho.

(Intervalo.)
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Srs. Conselheiros, vou abrir agora para manifestações.  Por 

favor, quem quiser se manifestar é só me informar que vou anotando. 

Conselheiro Paulo.  Mais alguém?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Gostaria 

apenas  de  parabenizar  o  departamento  de  jornalismo  da  EBC  pela 

cobertura  sobre  as  eleições.   Acompanhei  vários  canais  e  notei  que 

muita gente zapava ali no cabo e passava para a EBC, dizendo que era a 

mais  isenta  de todas.   E  nesse sentido,  realmente,  foi  muito  boa a 

cobertura.

Houve uma coisa muito bonita, embora curta, que foi a parte 

da explicação sobre o papel do Legislador, do deputado, do senador e a 

prospectiva, o que fazer no futuro pós-eleitoral.   Isso, realmente, as 

outras não fizeram, esconderam esse assunto.  De todas as coberturas 

que vi foi a melhor.  Parabéns ao departamento de jornalismo da EBC.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Obrigada.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Navarro, por favor.
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O SR. ALEXANDRE NAVARRO (Representante do Ministro 

da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Estou  na  primeira  reunião.   Estou  de 

passagem, mas queria pedir a autorização de vocês para voltar a uma 

questão delicada, até porque já sofri isso na pele.  Entre um fato e uma 

verdade e uma versão e uma verdade.   Volto à questão anterior  do 

ladrão ou do incompetente.  Falo isso por ter tratado no Ministério de 

Ciência e Tecnologia de um caso assemelhado numa comissão, que é 

deliberativa.  É diferente dessa, que não tem deliberação.  O caso é bem 

semelhante.  Da mesma forma que hoje não participo, hoje, sou uma 

pessoa fora do sistema.  Hoje sou uma pessoa não acusada de nada, 

amanhã posso ser o próximo acusado de ser ladrão ou incompetente. 

Isso vale para todos vocês que estão nesse Conselho Curador da EBC. 

O que fizemos lá?  Destituímos a pessoa, simplesmente...  Uma pessoa 

indicada, com prazo de vigência da delegação, por falta de urbanidade. 

Acredito, Ima, que no Regimento Interno ou Estatuto ou coisa que o 

valha para organizar essa reunião discuta-se a questão da urbanidade. 

E urbanidade  lato sensu, porque a pessoa quando acusa o outro sem 

prova, sem argumentação, é muito simples.  O que fizemos?  Juntamos 

4 pessoas fora do ambiente de discussão e convocamos a pessoa para 

explicitar  o  que  foi  argumentado  em ata.   A  pessoa,  em 5  dias,  5 

sessões,  não  confirmou  nada,  não  comprovou  nada.   Palavras 

assemelhadas a essa daqui.  Pedimos simplesmente, mesmo sendo um 

mandato  indicado  por  uma  categoria,  pedimos  para  indicar  outra 

pessoa, para eleger outra pessoa.  De um órgão para outro: "Indique 

outra pessoa, porque essa pessoa falta com a urbanidade e não cumpre 

o que está no Regimento." Se hoje sou eu, amanhã serão vocês, da 

mesma forma.  Até porque aqui disse, superficialmente, que algumas 

reuniões  apareceram.   E  foi  confirmado  nessas  reuniões  que  esses 

termos que são utilizados são reais.  Penso que uma moção de repúdio 

é um sintoma pequeno.  Da mesma forma que vai passar uma moção de 
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repúdio, virão outras acusações assemelhadas para outras pessoas.  É 

uma questão que deixo para vocês avaliarem.  Se não for o caso de 

você ter  uma comissão que ouça a pessoa 5 dias para ouvi-la,  para 

comprovar, peça a indicação de outra pessoa para a função.  Se não há 

comprovação, isso se torna outra situação.  Casos assemelhados virão.

Tenho  uma  curiosidade,  Takashi,  talvez  você  possa  me 

ajudar.  Isso diz respeito também à ciência e tecnologia.  Sobre esse 

assunto que o Conselheiro também fala.  Uma curiosidade que tenho 

nessa futura PPP do operador diz respeito a quem vai fazer a gestão 

desse processo, quem vai ser o fiscal do contrato, quem vai ver se os 

pontos estão ligados, se o raio laser chegou à fibra, como está sendo 

feito isso.  Pergunto isso porque o Ministério da Ciência e Tecnologia 

tem 5 organizações sociais, uma veio inclusive discutir com o Nelson 

Simões essa questão das tecnologias apropriadas para se colocar torres 

e iluminar essas informações.  A EBC tem a Fundação Roquete Pinto. 

Pelas informações que tenho,  há um problema grande de patrimônio 

não reintegralizado, há um problema de pessoal, há um esqueleto na 

realidade,  mas  essa  situação  ruim  poderia  ser  transformada  numa 

situação positiva para resolver problemas como a gestão e o fiscal do 

contrato da implantação dessa PPP.  Tem flexibilidade, tem capacidade 

de contratação fora da 8.112,  tem capacidade de contratação fora a 

866, poderia ser reconstituída.  Com isso defendemos também o meu 

lado  porque  das  7  que  existiam  no  País  –  Roquete  Pinto  e  Bio 

Amazônica, que foram descredenciadas, e as 5 que hoje permanecem 

conosco,  é  o  lado  ruim  desse  modelo.   As  nossas  funcionam 

adequadamente,  o resultado administrativo  é adequado.   Poderia  ser 

reconstituída com um novo estatuto, com um novo foco, um novo objeto 

dessa gestão da fiscalização do contrato da PPP.  Não sei o que vocês 

pensam  a  respeito  disso,  mas  é  um  caminho  viável  para  resolver 
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problemas com a NB, que já  poderiam entrar  dentro  desse contrato 

outras questões de conteúdo que não só o objeto  da fiscalização da 

gestão do contrato da PPP.  Isso é uma indagação que teria para vocês. 

Falo isso independentemente da discussão que está no Supremo sobre a 

ADIN  que  questiona  a  Lei  das  Organizações  Sociais.   Teremos  o 

resultado,  senão  neste  ano,  no  começo  do  ano  que  vem,  e  a 

continuidade  desses  modelos.   Talvez  a  retomada  desse  projeto  da 

Fundação junto com o primeiro modelo em 1998 seriam o caminho para 

resolver essas questões de fiscalização e outros termos, pelo que li nas 

atas  anteriores,  há  dificuldade  inclusive  para  realizar  um  seminário. 

Poderia ser resolvido por meio desse modelo.  É uma ideia que talvez 

possa resolver o problema do esqueleto que ficou nesse modelo a ser 

recuperado também.

Gostaria  que  alguém  pudesse  me  falar  algo  ou  posso 

aguardar o final da reunião para não alongá-la mais ainda.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Temos  agora  o  debate  sobre  a  cobertura  das  eleições  dos 

programas religiosos e outros assuntos.  Talvez o Takashi ou o próprio 

Garcez pudesse esclarecer as questões que o Navarro colocou.

Mais alguém deseja se manifestar?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Quero 

reafirmar que, em relação à cobertura, foi muito importante inclusive 

comparando com os outros canais, era visível o mau humor de certos 

jornalistas durante a cobertura.  Isso era tão visível que pegava mal 
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para  as  próprias  emissoras  comerciais  que  estavam  fazendo  a 

cobertura.  Nesse sentido foi importante.

Faço  uma  sugestão.   É  muito  importante  a  sociedade 

brasileira conhecer um pouco mais  do Legislativo.   Talvez seria bom 

colocar  na  programação  alguma  coisa  relativa  a  debates  com 

parlamentares.   Parece  que  os  jornalistas  que  cobrem  o  Congresso 

Nacional fizeram uma votação sobre os melhores parlamentares e foram 

votados desde o Chico Alencar até o Índio, demonstrando que houve 

uma imparcialidade.  Poderia ser feito um programa nesse sentido que 

está  em  falta  na  televisão  e  no  rádio.   Isso  é  importante  para 

conhecermos e acabar com essa imagem do senso comum de que todos 

os políticos são isso e aquilo,  os deputados não fazem nada.  Nesse 

sentido a TV Brasil tem um papel a desempenhar.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Mais alguma manifestação sobre a cobertura das eleições?

Passaremos adiante.  Cabe registrar o cumprimento do que 

o Conselho decidiu com relação à cobertura das eleições.  Parabenizo a 

equipe pelo esforço.  Algumas questões técnicas, como o cenário, estão 

faltando, mas entendemos.  No próximo ano será bem melhor.

Temos o nosso espinhoso tema dos assuntos religiosos.  Meu 

compromisso era trazer esse tema novamente depois das eleições, após 

as  141  manifestações  da  consulta  pública  que  todos  receberam  da 

consulta pública sobre os programas religiosos.  Agora vamos definir 

qual o encaminhamento a esse debate.  Eu mesma não tive tempo de 

ler todas as manifestações.  Precisamos de um pouco mais de discussão 
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do Conselho, assim como no caso do operador de rede digital, ainda não 

tomamos uma posição.  Esse é um assunto muito delicado.  Já recebi 

dois telefonemas do Bispo do Rio de Janeiro, que descobriu o telefone 

da minha residência em Belém, não sei como, provavelmente pela lista 

telefônica, no dia do Sírio de Nazaré.  Ele ligou para minha casa para 

falar comigo, eu não estava.  Ele deixou recado, ligou novamente duas 

vezes e depois viajou de volta para o Rio.  Há uma pressão sobre mim e 

sobre a Tereza, pois eles não sabem muito bem que presidente é essa 

que está conduzindo esta questão.  É preciso que nos debrucemos sobre 

essas manifestações, sobre o momento, sobre os encaminhamentos que 

o Conselho vai dar a essa questão.  Gostaria de discutir isso com vocês 

para ver se esse será um dos temas principais da próxima reunião do 

dia 7, como vamos definir e encaminhar esse assunto.

Conselheiro Daniel, por favor.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Tenho 

uma reflexão sobre isso.  Já consultei alguns colegas informalmente, li 

os  materiais  enviados pelo Diogo,  pela Secretaria.   Li  a contenção e 

minha grande preocupação era se, nas objeções já esperadas, houvesse 

alguma fundamentação jurídica sólida contra uma eventual decisão do 

Conselho na esteira do parecer.  Realmente não consegui encontrar, nas 

objeções formuladas, uma fundamentação jurídica sólida.  Ao contrário, 

nas propostas favoráveis  ao parecer,  havia fundamentação jurídica a 

favor da construção de alternativas de programas religiosos ao invés 

daqueles que são atualmente divulgados.

Minha proposta é que esse material todo fosse considerado 

pela  Câmara  e  a  Câmara preparasse um projeto  de resolução a  ser 
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apreciado  na  próxima reunião,  sendo  que  esse  projeto  de  resolução 

deveria circular pelo Conselho 10 dias antes da próxima reunião para 

que  o  Conselho  pudesse  ter  tempo  para  amadurecer  sua  própria 

posição.  Não nos cabe prosseguir discutindo o assunto publicamente, já 

foi  dado  um  prazo  bastante  considerável,  houve  um  volume  bem 

interessante de posições diversificadas.  Cabe agora caminharmos para 

o afunilamento, para uma resolução a favor ou contra, desde manter os 

programas  no  formato  como  eles  estão  até  construir  alternativas, 

conforme a posição do parecer.

Esta é a proposta que faço: que todos naturalmente leiam 

com atenção todo o material para poderem amadurecer suas posições e 

façamos  circular  um  projeto,  10  dias  antes  da  reunião,  para  que 

possamos, na reunião do dia 7 de dezembro, em Belo Horizonte, chegar 

a uma conclusão ou não, visto que a maioria pode decidir adiar.  Mas 

acredito que o Conselho deveria ter um tempo de reflexão e discussão 

para chegar a uma conclusão e, se a maioria não quiser, não chegar a 

uma conclusão.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Esse 

assunto  já  foi  muito  debatido  nos  Estados  Unidos.   A  Federal 

Communication  Commission tinha  muito  poder  na  distribuição  das 

outorgas e houve um caso memorável que é  United People of Cords 

Search versus FCC debatido.  A visão deles é encarar a religião como 

qualquer outra manifestação, qualquer igreja tem direito a ter  o seu 

canal, é só pedir e o canal pendura onde quiser.  A Igreja Universal tem 

o canal 41 em Nova Iorque.  Quem quiser ver o Bispo Edir Macedo, liga 

o canal 41 que tem a vantagem de ouvir a programação em português. 

Isso está na linha da visão que os Estados Unidos têm da pluralidade da 
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informação como instrumento da democracia.  Quanto mais fontes de 

emissão de informação, mais democrática será a sociedade.  Em Nova 

Iorque, 89% das televisões são cabo.  Nos Estados Unidos, as cinco 

maiores redes juntas não têm 18% de audiência.  À medida que você 

pluraliza  a  produção  da  informação,  menos  chance  há  de  uma 

informação específica interferir na democracia.  A religião é tida como 

manifestação cultural importante e todos têm direito de se manifestar 

onde quiser.  Eles são extremamente generosos na concessão de canais 

à  emissora  da  televisão.   Realmente  é  esquisito  que  uma  emissora 

pública tenha emissões de uma religião ou outra e bloqueie as outras. 

Faltei  às últimas reuniões, mas, olhando de fora, fica difícil  ver uma 

emissora  pública,  num  País  laico,  que  não  tem  religião  oficial.   É 

engraçado.  Em 1985, estava no Ministério da Justiça, o Ministro estava 

doente na Alemanha e assinei a lei que regulava os feriados nacionais 

que são 7.   O feriado  do dia  12 de outubro era  de Nossa Senhora 

Aparecida.  Mexeram nessa lei e 12 de outubro não é mais dia de Nossa 

Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, mas Dia das Crianças.  É um 

país  laico.   Apesar  de  ter  enorme  pelas  raízes  históricas  da  igreja 

católica no Brasil, observo que é esquisito que televisão seja um tema 

de manifestação de uma televisão pública.  É esquisitíssimo.  Queria 

dizer isso porque não sei qual será a posição.  Os modelos de fora são 

outros.  Prestigiar a chance de que as televisões possam expandir sua fé 

garantindo canais onde possam se manifestar.  Esse é o modelo.  A 

Igreja Universal quer, pode fazer o que quiser.  A Igreja Católica quer, 

tome o seu canal.  Tem TV aberta, mas lá se faz por cabo.  Aberta é 

uma coisa em extinção no mundo.  No Brasil  vai demorar um pouco 

mais por causa da pobreza endêmica da nossa população.  Um dia vai 

se acabar aqui.  É esquisito que uma televisão de um estado laico possa 

prestigiar uma televisão.
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O SR.  LAURINDO LEAL  FILHO  (Ouvidor  Geral) –  Só 

queria dar uma informação.  Li também todas as manifestações.  Pela 

dimensão,  o  volume  daqueles  que  defendem  a  permanência  é 

insignificante em relação ao problema.  Mas não foi por isso que pedi a 

palavra.

Quero acrescentar  um detalhe  que ainda não foi  avaliado 

aqui.  Além de veicular os programas religiosos, a missa é realizada na 

TV, num espaço público.  Isso não é esquisito?  É inconstitucional.  É um 

espaço público utilizado por uma confissão religiosa.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

Inconstitucional não seria.

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

Estado subvencionando uma atividade de proselitismo religioso.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Só 

seria inconstitucional se ela prestigiasse uma e não prestigiasse outra.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – E é o 

que ela faz.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Mas 

o ato em si de permitir não é inconstitucional.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Não é 

de transmitir, mas ocupar o espaço público.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

Inconstitucional  não  é  transmitir,  inconstitucional  é  não  permitir  que 

outras também não transmitam.  É uma sutileza.  É quase igual.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Queria 

uma informação que talvez o Daniel possa dar.  Como acontece isso em 

outros países da América Latina, nos países vizinhos?  Existe isso de TV 

pública  ou  TV  estatal?   Seria  interessante  para  nós  conhecer  essa 

realidade.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Realmente 

não fiz um estudo a respeito do assunto e não estranharia que a religião 

católica tivesse adquirido espaços semelhantes a esses que adquiriu na 

TV pública  em função do  prestígio  histórico  dela  e  de suas  relações 

privilegiadas com o poder.  Essa concessão da missa foi dada no final 

dos anos 50 por Juscelino.  E o culto cristão evangélico tem 38 anos. 

Procuramos  saber  junto  à  Direção  da  EBC se  havia  algum contrato, 

algum acordo.  Não havia.  É tudo de boca, evidenciando a força e o 

prestígio porque não foi nem necessário fazer um contrato.  É tudo de 

boca,  não  tem  nenhum  papel  na  EBC.   A  Tereza  procurou,  por 
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solicitação do Diogo, e não encontrou nos arquivos da EBC.  A coisa se 

introduziu,  o  que  mostra  a  força  da  tradição  oral,  que  você  vinha 

estudando no seu livro sobre o Chico Buarque, quer dizer, a força da 

tradição oral.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Mas não 

poderia haver um contrato verbal?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Contratos 

verbais?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Existem 

contratos verbais.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

Queria fazer uma observação.  Acabei um estudo sobre as invocações de 

Deus em quase 100 constituições.   Religiões  oficiais  ou não oficiais, 

católicas ou não, em praticamente todas elas as constituições começam 

pela invocação de Deus: “Estamos reunidos sob invocação de Deus...” 

Só há 4 países no mundo que não invocam Deus na sua Constituição.  O 

curioso é que desses 4, o mais importante é o Vaticano.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Quais 

os outros três?
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Um é 

Colômbia

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  No 

Paraguai, até pouco tempo, a religião católica era oficial do estado.

CONSELHEIRO JOSÉ  PAULO CAVALCANTI  FILHO –  O 

fenômeno mais importante que vai acontecer na América Latina é um 

retorno ao tradicionalismo e o surto das igrejas messiânicas vão estar 

ligadas.   O  surto  das  igrejas  messiânicas  será  o  fenômeno  mais 

expressivo cultural da América Latina no século XXI.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Vamos dar esse encaminhamento à proposta do Conselheiro 

Daniel de que a Câmara se debruce sobre os pareceres.  Que todos os 

Conselheiros façam seu parecer na forma de uma minuta de resolução 

10 dias antes da reunião do dia 7.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Ficamos para o dia 7, é isso?

Conselheiro  José  Paulo,  precisei  incluir  a  Constituição  de 

Angola  entre  as  constituições  que  não  cita  o  nome  de  Deus.   Pelo 

contrário, em seu artigo 10, estabelece o seguinte:



73

“Estado laico.  A República de Angola é um estado laico,  

havendo separação entre o estado e a igreja nos termos da lei.

Art.  2º.  O  estado  reconhece  e  respeita  as  diferentes  

confissões  religiosas  as  quais  são  livres  na  sua  organização  e  no  

exercício  de suas  atividades  desde que as  mesmas se conformem à  

Constituição e às leis da República de Angola.

Art.  3º.  O  estado  protege  as  igrejas  e  as  confissões 

religiosas,  seus  lugares  de  objeto  de  culto,  desde  que  não  atentem  

contra  a  Constituição  e  a  ordem  pública  e  se  conformem  com  a  

Constituição e a Lei”.

É  um  país  africano,  mas  em  vários  países  do  mundo  a 

separação entre o estado e a religião é feita com a ideia de proteger 

aquelas expressões religiosas que não são da maioria.  Esses programas 

na TV Brasil não são inconstitucionais porque são permitidos.  Primeiro é 

o uso do espaço público, de funcionários públicos, para manifestação de 

uma única expressão religiosa.  Ora, a resistência que está aí não é 

porque isso seja um ato religioso, é uma resistência do privilégio, é uma 

resistência do estado e da religião misturados.  É claro que se encontra 

isso em todas as constituições da América Latina, até porque elas são 

muitas  vezes  apenas  reproduções  da  Constituição  de  Portugal  e  da 

Espanha, países em que religião e estado conviveram com o padroado 

durante muito tempo.  No nosso caso não pode ter um acordo verbal 

entre o estado brasileiro e um ente e uma igreja ou terceiros desde que 

a República no Brasil, esse contrato verbal não tem valor legal perante o 

estado, o município nem o Governo Federal.  Os contratos precisam ser 

escritos,  firmados.   Caso  não  seja  dessa  forma,  não  tem  validade 

nenhuma.  Nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o município do Rio de 
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Janeiro, nem o Governo Federal podem reconhecer um acordo verbal 

entre  a  Arquidiocese do Rio  de Janeiro  e o município,  o  estado e o 

Governo Federal.  Se for assim, muitas das teses da inquisição no Brasil 

estariam prevalecendo, muitos dos privilégios dados à igreja católica no 

Brasil estariam prevalecendo e muitos dos privilégios dados à expressão 

religiosa evangélica, que diariamente ataca o candomblé nas concessões 

de  TV,  estariam  prevalecendo.   Estamos  dizendo  que  pode  ter  um 

programa religioso  no  qual  terá  que  ter  várias  expressões  religiosas 

como o budismo, o candomblé, a umbanda, até os ateus terão de se 

manifestar ali.  Em momento algum esta comissão expressou-se contra 

o aspecto da religião no estado brasileiro,  contra a existência da fé, 

contra a existência no espírito e na crença no espírito.  O que temos 

manifestado  é  o  desconforto  e  o  desagrado  de  grande  parte  dos 

brasileiros com a ocupação no estado de um segmento para, mesmo 

tendo  canais  de  televisão  específicos,  mesmo  tendo  canais  de  rádio 

específicos, não sei se os senhores sabem, mas tem rádio Excelsior no 

país inteiro.  E ainda assim avança sobre uma emissora de TV pública, 

avança no sentido de impedir que outras se manifestem.  Seria bacana 

se  fosse  uma  ação  ecumênica  e  atenuaria  o  fato.   Vamos  sofrer 

pressão?  Vamos, o Brasil inteiro sofreu essa pressão agora.  Quase não 

houve  eleição  presidencial  em  função  do  fundamentalismo  religioso. 

Vamos  colocar  de  outra  forma.   Se  essa  expressão  fosse  num país 

islâmico,  se  fosse  no  Irã,  como  reagiríamos?   Diríamos  que  é 

antidemocrático.  Se essa expressão fosse no Sudão ou em qualquer 

país da Ásia ou África de maioria muçulmana e se tivesse, na TV pública, 

uma expressão do Islã e não tivesse as outras, diríamos que aquilo é 

antidemocrático, é antimundo ocidental.  Mas convivemos com isso aqui 

sem que isso nos abale.  O impressionante é que isso tem a ver com 

uma coisa básica que é a igualdade.  Isso tem a ver com a igualdade 

dos  brasileiros  de  diferentes  pensamentos,  diferentes  expressões  se 
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manifestarem.  Evidente que o Bispo do Rio pode fazer pressão sobre a 

Presidente  do  Conselho,  sobre  a  Presidente  da  TV  Brasil,  mas  os 

brasileiros precisam ter coragem para enfrentar os desafios do presente 

e do futuro.  Se não fizermos isso agora, seremos julgados agora e para 

sempre.   Há um machismo no Brasil.   Acabo de ler  que o  juiz  que 

considerou  a  Lei  Maria  da  Penha  um monstro  foi  afastado  das  suas 

funções.   Não  foi  aposentado  porque  não  se  encontrou  o  eixo  para 

aposentá-lo, mas ele diz que as mulheres não podem isso, não podem 

aquilo, que o mundo é só dos homens e que essa é uma lei terrível. 

Essa pessoa é um magistrado no Brasil.  Um livro que ataca a população 

negra é um patrimônio nacional.  E se fosse um livro que defendesse o 

nazismo?  Ou que atacasse os judeus?  Como reagiríamos?  Esse caso 

também é clássico.  O estado brasileiro tem suas instalações no Rio de 

Janeiro,  uma profissão  religiosa  ocupa  esse  espaço,  faz  um culto,  é 

subvencionado pelo estado brasileiro, o que a Constituição proíbe e há 

dúvida se isso deve continuar ou não.  Para mim podemos ir até o dia 7. 

Vou continuar insistindo,  em respeito  a nossa história  brasileira,  que 

isso precisa acabar.  Não é contra ninguém, mas pode ser colocado algo 

muito  mais  interessante  para  o  Brasil  no  lugar  mas  isso  é  um 

aprendizado para nós de quanto é cara a igualdade.  Não basta que ela 

esteja  na  Constituição  escrita  que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  é 

preciso praticar.  Isso é mais difícil em relação às mulheres, à população 

negra, à religião, à cultura, à orientação sexual do que apenas nossa vã 

filosofia.   A  igreja  católica  pode  fazer  muitas  coisas,  mas  não  deve 

interferir  na eleição no Brasil,  não deve dar uma ordem do Vaticano 

para cá.   A  igreja  católica  deveria  cuidar  dos  casos  de pedofilia,  de 

injustiça  social  e  promover  o  desenvolvimento,  pois  tem  dinheiro  e 

estrutura para isso.  Tem seus canais de televisão, de rádio, tem seus 

jornais, não precisa do estado brasileiro, uma coisa muito pequena e 

talvez não dê a audiência que eles pensam.
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  – Obrigada,  João.   Vamos colocar em votação a proposta do 

Conselheiro  Daniel  de  que  a  Câmara  se  debruce  sobre  o  tema  e 

apresente ao Conselho, 10 dias antes da reunião do dia 7, um parecer 

com a minuta de deliberação.

Em votação.  Quem apóia a proposta do Conselheiro Daniel, 

por favor, levante a mão.

Está aprovado.  Vamos aguardar esse parecer 10 dias antes 

da reunião.

Temos  agora  duas  questões  colocadas  pelo  Conselheiro 

Daniel com relação à síntese do operador de rede digital da reunião de 

manhã e a questão do orçamento do Conselho que anteriormente foi 

solicitado  à  Diretoria  Executiva,  que  pediu  para  que  fizéssemos  um 

levantamento  das  despesas  de  tudo  que  é  necessário  para  o 

funcionamento do Conselho ano que vem para que eles  aloquem os 

recursos no orçamento.  O Diogo já iniciou, em breve ele nos entrega 

colocando todas as necessidades do Conselho em termos de audiência 

pública,  das  consultorias  às  câmaras  temáticas,  seminários  para que 

entreguemos à Diretoria Executiva.  Isso com relação ao orçamento.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Iríamos 

deliberar na próxima reunião?
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Já tínhamos discutido isso no Conselho.  Solicitei à Diretoria 

Executiva que tivéssemos o orçamento.  O que veio de volta é que não 

há problema desde que façamos a previsão este ano para o ano que 

vem.  Eles estão aguardando que o Conselho faça essa previsão e já 

estamos terminando.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Esse 

orçamento seria trazido para o Conselho em dezembro?

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Aprovação do Conselho para poder encaminhar à Diretoria.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Quanto a 

isso estou satisfeito e estamos resolvidos.  A discussão que travamos 

hoje de manhã foi muito boa.  Infelizmente, por diversos motivos, não 

podemos contar com uma assistência expressiva do Conselho, embora 

tivéssemos  tido  quorum.   A Secretaria  devia  fazer  um esforço  para 

divulgar para todos os Conselheiros o conteúdo da reunião.

Quero fazer  as seguintes reflexões.   É muito evidente no 

Conselho que há uma divergência sobre a latitude de ação e discussão 

do Conselho Curador.  Há uma posição, o Ministro Franklin defendeu, a 

Presidente da EBC também, outros Conselheiros intervieram no mesmo 

sentido e o  Conselho deve se restringir  exclusivamente  a discutir  os 

conteúdos programáticos da TV e das rádios da EBC.  É uma posição 

defendida,  tem  argumentos,  tem  fundamentação  e  tem  sua 
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legitimidade.  Há outros Conselheiros,  entre os quais me incluo, que 

sustentam que além de discutir os programas, mesmo considerando que 

essa é a discussão fundamental  do Conselho,  o Conselho tem de se 

preocupar com questões que, embora não sejam diretamente ligadas 

aos programas, incidem claramente sobre os programas.  Ele deve se 

preocupar com isso.  Mesmo que a lei não garanta ao Conselho que 

resoluções suas a respeito disso tenham de ser cumpridas, mesmo que 

isso seja objeto de controvérsias do ponto de vista legal, há na vida 

social uma coisa que se chama força moral e força política.  Quando um 

Conselho resolve uma coisa, mesmo que ele não tenha a lei do seu lado 

para fazer cumprir  aquela coisa, aquilo tem um peso e um impacto. 

Resolvemos fazer essa discussão.  Seria positivo que tivéssemos uma 

recomendação a respeito disso para essa discussão não ficar no vazio. 

Destaco duas questões.  Em primeiro lugar a questão do operador, que 

é o âmago da questão.  Tivemos a excelente informação proporcionada 

pelo Ottoni, Vice-Ministro da SECOM, que esteve aqui hoje de manhã 

conosco e disse que estava havendo um encaminhamento de entregar a 

Telebrás,  uma empresa  pública,  o  controle  sobre  o  operador  digital, 

afastando-se  então  a  questão  da  PPP,  que  inclusive  admitia  a 

eventualidade  de  entregar  o  operador  digital  a  uma  empresa 

estrangeira.   Não  chegava  a  propor  isso,  mas  admitia  essa 

eventualidade.   Essa  notícia  que  o  Otoni  deu  foi  extremamente 

interessante e agradável de ouvir, porque minha grande apreensão que 

compartilho com vários Conselheiros é de que um operador digital...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Daniel, 

me permite um aparte?
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Pois não.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – É preciso 

lembrar apenas que a Telebrás, ao que me consta, é ligada ao Ministério 

das Comunicações.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Minha 

apreensão compartilhada por vários Conselheiros era de que o operador 

digital  não  fosse  entregue  hegemonicamente  em mãos  estrangeiras. 

Até poderia ter uma participação de empresas estrangeiras, mas que 

fosse uma coisa que estivesse em mãos públicas, do estado brasileiro. 

Não  quero  voltar  à  discussão.   Acho importante  que tenhamos uma 

recomendação do Conselho a propósito.

Proponho que em dezembro discutamos.  Vou redigir uma 

recomendação a respeito disso e farei circular pelo Conselho.  Queria 

que isso entrasse na pauta da próxima reunião.

Em segundo lugar, também tivemos, no seminário de hoje 

de  manhã,  a  presença  de  representantes  de  televisões  locais,  de 

assembleias  legislativas,  de  TVs  universitárias  e  foi  muito  boa  a 

conversa com eles.  Todos eles manifestaram uma grande disposição e 

desejo  de participar  melhor desse processo todo da formação da TV 

pública  e  também  manifestar  uma  grande  apreensão  em  relação  à 

questão  do  operador  digital  de  se  surpreender  em  determinado 

momento fora desse circuito.   Também devemos ter uma apreciação 

sobre isso.  Isso incide claramente sobre os conteúdos programáticos da 

rede pública de TV e rádio, porque quanto mais essas instituições sejam 
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protegidas, incentivadas, integradas no sistema público, mais o sistema 

público  será  democratizado,  plural,  prestigiará  as  intervenções 

regionais.  O mapa extremamente diversificado que é o mapa social e 

político do Brasil.  Essa também é uma questão importante que não tem 

a ver com a programação conteudista da rede pública de televisão e 

rádio  mas  tem  a  ver  com  essa  programação.   Sobre  esses  dois 

assuntos,  o  Conselho  deveria  se  pronunciar.   Reconheço  que  há 

divergências sobre isso, mas também há pessoas a favor disso.

Gostaria  que  o  Conselho  considerasse  recomendações  ou 

resoluções como ele achasse melhor na próxima reunião.  Essa minha 

intervenção é fruto da discussão que houve de manhã.  Não queria que 

essas  discussões  ficassem  no  ar,  mas  que  elas  ganhassem  uma 

concretização em termos de orientação a ser dada.  Que o Conselho 

fizesse dessa discussão um acúmulo para o futuro e não ficasse perdido 

no tempo.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

Concordo  com  o  Daniel  e  me  associo  às  suas  preocupações.   O 

Congresso brasileiro, entidade que cabe discutir as questões ligadas à 

nacionalidade e à soberania, pelo menos em dois textos fundamentais, 

optou  no  sentido  de  permanecer  com  o  privilégio  de  nacionais  a 

propriedade  de meios  de comunicação.   Já  nem me refiro  a  toda a 

legislação anterior a 1964 e 1988, das quais a mais expressiva é a Lei 

de Comunicações, de 1964.  Na Constituição Democrática de 1988 e na 

Lei do Cabo posterior, nessas duas únicas manifestações do Congresso 

Nacional,  ficou  assente  que  meio  de  comunicações,  por  razões  de 

soberania nacional, devem permanecer em controle de brasileiros.  A 

Anatel,  de  maneira  ilegal,  já  foi  alertada  duzentas  vezes  sobre  isso 
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usando  o  artifício  de  separar  meios  de  comunicação  de 

telecomunicações,  entende  que  não  está  obrigada  a  respeitar  essa 

determinação  do  Congresso  brasileiro  e  vem  transferindo  a  grupos 

estrangeiros todas as televisões por satélite e outros meios.  O jornal 

tem de ser de brasileiro, a televisão aberta tem de ser brasileiro, o cabo 

tem de ser de brasileiro, e satélite pode ser de qualquer país do mundo. 

O Bom Dia Brasil que passa às 7h na TV Globo é televisão, e passa às 

9h  na  Globo  News deixa  de  ser  televisão  e  passa  a  ser 

telecomunicações.   Agora  vieram os  celulares  com um caminhão  de 

empresas que não são brasileiras.  Se tudo se passa sob a complacência 

criminosa do Governo brasileiro que não percebe que a vontade nacional 

é preservar em mãos brasileiras o controle dos meios de comunicação, 

se a Anatel prestigia sem nenhum tipo de preocupação, já foi alertada 

200 vezes, não vejo nenhum problema em entregar contra a vontade do 

povo brasileiro  meios  de comunicação em estrangeiros.   Os  grandes 

players hoje  não  são  nacionais.   A  TV  Globo,  junto  de  um  desses 

grandes  players, é a empresa média se não for remediada, se não for 

menos do que isso.  Colocar uma Telefônica ou Embratel junto com uma 

empresa como a Globo ela vira empresa média.  E não basta a esse 

pessoal  ter  uma  empresa  por  assinatura,  agora  querem  entrar  em 

celular transmitindo conteúdo.

Essa preocupação do Daniel se insere nesse grande painel 

do aparente desprezo do Governo brasileiro e das agências reguladoras 

que  têm seus  dirigentes  escolhidos  pelo  Governo  brasileiro  aparente 

desprezo  pela  permanência  de  mãos  brasileiras  no  controle  desses 

meios de comunicação.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

A propósito da intervenção do Conselheiro José Paulo, mesmo os que 

não são relacionados à área de comunicação, à medida que têm assento 

neste Conselho, se tornam comprometidos com a questão.  A questão 

que  o  Conselheiro  José  Paulo  levanta  é  muito  importante,  mas  está 

havendo no Brasil uma daquelas distorções propositais de um debate 

que acontece com alguma frequência no Brasil quando não se quer uma 

solução que é a questão da regulação.  Temos um marco regulatório de 

1962,  quando não havia  cabo,  não  havia  TV por  satélite,  não  havia 

radiodifusão por satélite  muito menos todas as novas tecnologias de 

rede, tecnologia digital, etc.  É claro que esse marco regulatório não dá 

conta da nova realidade mediática do mundo.  Boa parte dos países 

atualizou sua regulação, mas no Brasil  os que não têm interesse em 

avanço nessa regulação e, sobretudo, sobre as importantes questões em 

regulação que o Conselheiro tocou como conteúdo nacional, conteúdo 

regional  e  conteúdo independente,  mas há outras como o direito  de 

resposta, onde fica o limite da privacidade, assegurada a intocabilidade 

da liberdade de expressão, há coisas que precisam ser regulamentadas. 

Quando se fala nisso, se distorce para dizer que estão querendo meter a 

mão na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, restaurar a 

censura,  chamam  o  Ministro  Franklin  de  ministro  da  supressão  da 

verdade.  Todas essas coisas com as quais democratas verdadeiros não 

podem compactuar, diante das quais não podem se calar.  O Ministro 

Franklin está fazendo um grande esforço neste momento.  Sacrifiquei 

meu almoço para ir ao seminário que ele está organizando, trouxe ao 

Brasil pessoas de regulação das grandes democracias da Europa e de 

outras  partes  do  mundo,  grandes  autoridades  estão  debatendo 

regulação.  E todas essas grandes autoridades da ONU, da UNESCO e de 

vários outros países, menos de Cuba, estão dizendo que a regulação no 

Brasil é muito frágil, é preciso fazer isso.  Amanhã vamos levar ao ar o 
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programa 3 a 1 com a autoridade regulatória portuguesa.  Escolhemos 

essa por causa da língua.  Teria tantos outros, mas haveria barreira de 

língua  no  programa  da  televisão  brasileira.   Há  uma  carência  de 

regulação no Brasil sobre tudo isso, o limite do capital estrangeiro e da 

participação de conteúdo estrangeiro nos canais por assinatura.  Tudo 

isso está desregulamentado.  Quando vai se falar, fala-se em censura. 

Quando se fala isso, enganam-se os ingênuos: não vamos regular nada. 

Para isto serve o seminário que está havendo neste momento: acordar 

as pessoas.  Há vários países democratas com suas regulações e vieram 

aqui mostrar suas experiências de regulação.  O Conselho deveria estar 

atento a isso.  Conteúdo regional.  Só a EBC segue as normas de ter 

quantidade  de  conteúdo  regional  e  o  conteúdo  independente. 

Praticamos as cotas direito.  Existe essa lei  para televisão comercial, 

mas não é praticada.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO – 

Queria completar.  Em primeiro lugar, Tereza, a proposta é de Daniel, 

não quero usurpar.  Apenas peguei uma carona.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Ele falou sobre operador de rede, estamos falando de outra coisa.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Mas 

a preocupação na base era a mesma.  Apenas quis apoiar a proposta 

dele.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Estou apoiando a sua.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Em 

relação à Anatel, quando você quer fazer uma televisão, por decisão do 

Congresso Nacional, tem de ser brasileira e a outorga tem de ser do 

Congresso Nacional.  Quando você quer fazer uma televisão a cabo, tem 

de  ficar  em  mãos  brasileiras  e  a  outorga  tem de  ser  deferida  pelo 

Congresso Nacional.  Quando você quer fazer uma televisão por satélite, 

que é a mesma coisa, mas ao invés de a imagem vir por baixo ela vem 

por  cima,  não  é  mais  em  mãos  brasileiras  nem  é  mais  Congresso 

Nacional.  A Anatel decide por portaria, sem ter um único artigo de uma 

única lei que dê poder a ela para baixar essa portaria.  Essa é a questão 

central.   A  Tereza  se  refere  a  esses  conselhos  de  comunicações 

estaduais,  que  são  absolutamente  ilegais  porque  o  art.  220  da 

Constituição preserva a regulamentação por via federal.  Uma parte dos 

debates que se refere a esses conselhos estaduais de comunicação é 

ilegal porque a Constituição determina que a legislação sobre esse ponto 

tem de ser necessariamente federal.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Quero compartilhar das posições que a Presidente Tereza fala.   Esse 

debate já passou da hora no Brasil e temos de discutir.  Uma parcela 

pequena da sociedade brasileira já vem discutindo todos esses temas de 

regulação  dentro  da  academia,  fora  da  academia,  dentro  dos 

movimentos  sociais  dos  quais  faço  parte  também,  nos  movimentos 

sociais  que  me  indicaram  e  referendaram  a  minha  participação  no 

Conselho.  É muito importante que haja esse debate nacional.  Concordo 
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com  o  Conselheiro  Daniel.   Quero  me  solidarizar  à  proposta. 

Obviamente  que o  Conselho  deve se  colocar.   Ele  vai  elaborar  uma 

proposta e podemos discutir no Conselho e, se o Conselho aprovar e os 

outros  Conselheiros  também,  colocamos  em  discussão.   Considero 

importante que o Conselho tenha essa posição não só sobre a questão 

da importante notícia que tivemos hoje da participação da Telebrás que 

acho  fundamental  viabilizar.   Ficamos  muito  satisfeitos  com  essa 

possibilidade  que  o  representante  do  Ministro  Franklin  Martins  se 

colocou.  É um elemento novo nesse debate para nós que recebemos a 

informação hoje.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Já conversamos com a Telebrás há algum tempo.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – 

Sim, para nós hoje, que recebemos a informação de modo oficial, mas 

já existe essa discussão.  Inclusive solicitamos que quando houvesse o 

avanço da discussão desse debate, tivéssemos uma nova reunião e que 

os  representantes  das  entidades  pudessem participar  no  futuro  para 

socializarmos essas informações e discutir coletivamente.

Compartilho e aguardo o envio para podermos discutir.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Reafirmando  o  que  a  Tereza  colocou,  é  fundamental  e  importante, 

porque de agora em diante essa discussão vai predominar em muitas 

áreas.  Há interesse em que não haja debate.   Falei  isso há pouco. 
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Cabe à TV Brasil e à EBC entrar de sola nesse debate.  É importante 

para o avanço do processo democrático.  É mais uma sugestão para que 

esse tema da mídia entre em discussão permanentemente.

Em relação aos Conselhos Estaduais, é um tema que precisa 

ser discutido, pois não me consta que seja ilegal.  No Rio de Janeiro, foi 

aprovado  o  Conselho  Estadual  de  Comunicação  e  vetado  pelo 

Governador.   A  Assembleia  aprovou.   Esse  debate  está  mal 

encaminhado porque coloca-se erradamente que isso é censura e, na 

verdade,  estão  misturando,  por  questão  de  interesse,  alhos  com 

bugalhos  e  confunde-se  liberdade  de  empresa  com  liberdade  de 

imprensa.   Temos  de  separar  o  joio  do  trigo,  senão  a  sociedade 

brasileira  terá  informação  deturpada  e  continuaremos  nesse 

emaranhado e nessa confusão.  Sem isso a democracia não avança.

Para  finalizar,  Umberto  Eco  diz  que  uma  democracia  se 

mede  quando  todos  os  setores  sociais  têm  voz  e  vez  em  pé  de 

igualdade.  No termômetro do Umberto Eco, que dispensa apresentação, 

o Brasil ainda não está no processo democrático totalmente, porque há 

essa diferenciação e o debate que ela colocou agora passa por essa 

afirmação do Umberto Eco.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – A primeira questão de encaminhamento é de um grupo de 

trabalho elabore as recomendações à luz do que já discutimos nas três 

reuniões.  Já existe um formato, mas talvez algum outro Conselheiro 

queira se integrar a essa equipe de três.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Temos 

uma equipe atualmente que somos eu, o Takashi e o Murilo.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Se mais alguém quiser se integrar a essa equipe.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Tenho  uma  proposta 

parecida.  A Câmara de Educação e Cultura se encarregasse disso com o 

acréscimo do Professor Murilo, que não está na Câmara.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Já  tem muita  coisa,  a  Câmara  está  sobrecarregada.   Acho 

melhor o GT.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Já vinha 

manifestado minha modesta opinião, embora vá estudar mais o assunto 

pois é um assunto em permanente discussão.  Pelos regulamentos que 

li,  pelas  leis  que  me  mostraram  e  pelas  opiniões  que  os  ministros 

manifestaram, a criação da rede digital é uma decisão de Governo já 

tomada, tanto assim que foi me explicitado que passaria a criação da 

EBC para SECOM.  Concordo que seja criado esse grupo de trabalho, 

mas que esse grupo de trabalho leve em conta esse fato concreto.  Esse 

é um fato de Governo.
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Daniel, você fez duas propostas.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Esse grupo 

de  trabalho  deve  trazer  ao  Conselho  em  dezembro  propostas  sobre 

esses dois assuntos, operador digital e a integração dessas televisões e 

rádios  legislativos,  universitários.   Sentimos  no  seminário  de  hoje  e 

todos eles se pronunciaram a esse respeito.  Está mais próximo de se 

integrar melhor a rede pública, sobretudo na questão da digitalização. 

Começa o tempo da televisão digital e deve haver uma política.  Aqui o 

representante da EBC disse que não podemos obrigar as televisões e as 

rádios locais a se integrarem no nosso sistema.  Com toda razão.  Qual 

a política da EBC?  É integrar?  Se a política for essa, temos de pensar 

em incentivos,  temos de pensar  em estímulos,  temos de pensar  em 

reuniões, temos de pensar no processo de integração.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Integrar como?  O que vocês entendem por integrar?  É federalizar as 

estaduais?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Associá-

las da maneira mais participativa possível que é a única maneira que 

integramos em democracia.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Mas temos contrato com elas, está tudo em cláusula.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Infelizmente  você  não  estava  presente  e  todos  os  representantes 

manifestaram uma grande carência do ponto de vista de se sentirem um 

pouco a margem.  Com ou sem razão, não estou entrando no mérito, 

não  conheço  o  dossiê.   Temos  de  ter  uma política  de  associação  e 

integração.  Se não quiserem se integrar,  o problema é delas.   Mas 

temos de construir essa política.  Isso interessa a rede pública.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Queria lembrar à Presidente Ima que foi este Conselho em outro tempo, 

quando muitos dos atuais Conselheiros não estavam aqui, que aprovou 

a política de rede entre a TV Brasil e as emissoras estaduais proposta 

pela EBC.  Essa política foi aprovada aqui neste Conselho.  A formação 

da rede pública de televisão e está em vigor.  Claro que a adesão é 

voluntária, não podemos obrigar, mas temos política que já foi aprovada 

por este Conselho.

O SR.  JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor  de  Serviços)  – 

Tanto é voluntária que algumas emissoras educativas, embora tenham 

se manifestado, não integram formalmente a rede, como por exemplo, a 

TV Cultura do Pará.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 

Não quis assinar o contrato.
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O SR.  JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor  de  Serviços)  – 

Muitas vezes há um discurso, mas a prática é diferente.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Então vamos formalizar esse GT e na próxima reunião vocês 

trazem  recomendações.   Integraram-se  ao  GT  a  Ana  Veloso  e  o 

Conselheiro Mário.

Mais algum Conselheiro gostaria de se manifestar?

Está encerrada a reunião.

Muito obrigada pela presença de todos.  Encontramo-nos em 

Belo Horizonte, no dia 7 de dezembro.


