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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Boa tarde.  Senhoras e senhores conselheiros, vamos dar 

início à 25ª Reunião do Conselho Curador, que é a nossa primeira 

reunião  ordinária  de  2011,  uma reunião  que  esperamos  não  seja 

muito longa, mas uma reunião intensa, pois hoje avaliamos o plano 

de trabalho da Diretora Executiva da EBC, de 2011.

Temos  o  prazer  de  dar  posse,  hoje,  à  Exma.  Ministra-

Chefe da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, ao Exmo. Sr. 

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, e à 

Exma. Sra. Ministra de Estado da Cultura, Anna de Hollanda.

Temos aqui presente, também, representando o Ministro 

Fernando Haddad, a Dra. Maria do Pilar, Secretária de Ensino Básico 

do Ministério da Educação.



Ante  de  dar  início,  gostaria  de  passar  a  palavra  à 

Conselheira Ana, para uma breve manifestação.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Alguns 

dos  conselheiros  fizeram a sugestão de que o conselho aprovasse 

uma moção de agradecimento aos ministros [vou fazer justiça, foi a 

Conselheira Heloisa Starling e o Conselheiro Daniel] que não estão 

mais conosco.  Queria ver se o conselho aprova, então, uma moção 

oficial do conselho curador.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Coloco em votação.  Todos concordamos?

Está aprovada a moção de agradecimento.

Vamos  ao  primeiro  ponto.   Aprovação  da  Ata  da  24ª 

Reunião.  Vocês viram que a ata, dessa vez, foi uma ata bastante 

extensa, mais extensa que a habitual, em função das discussões, dos 

debates que ocorreram na 24ª Reunião.  Gostaria de saber se tem 

algum conselheiro que tenha alguma consideração a fazer.  Parece 

que o Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Peço 

licença para fazer uma observação sobre a ata.

É que na 38ª linha da primeira página está dito que “a 

Diretora  Presidente,  Tereza  Cruvinel,  fez  longa  exposição  sobre  o 

tema”, íntegra às folhas 6 e 8, afirmando que é chegada a hora de 

substituir os telecursos por algo mais atual; o Ministro Juca Ferreira, 



o representante  do  MEC,  Edson Silveira,  e  este  Conselheiro  Paulo 

Ramos  e  o  Conselheiro  Franklin  Martins  também  fizeram  longa 

exposição  sobre  o  tema.”   Tendo   sido  eu  citado  aqui,  dada  a 

importância desse assunto, não vi nem sequer um resumo.  Não sei 

se só eu não recebi, nas folhas 8 e 15, sobre essa importante questão 

dos  telecursos.   Acho,  então,  que  a  ata  omitiu,  manteve  essa 

pequena omissão, que é de certa importância.

Por outro lado, na 18ª linha da página 2, eu discordaria 

um  pouco  da  redação,  quando  eu  manifestei  que  “creio  ser  o 

momento  inoportuno  para  aprovação  da  resolução  sobre  aquele 

assunto da questão religiosa”.  Acho que deveria ter tido, embora eu 

ache inoportuno de fato o momento, mas achei a redação um pouco 

confusa.  Teria essa observação.

E gostaria de ressaltar,  para terminar sobre a ata, que 

acho  da  mais  alta  importância  essa  ata,  o  pronunciamento 

explicitamente positivo, e altamente técnico e propositivo do Ministro 

Juca Ferreira, quando ele diz que a nossa televisão, TV Brasil, ela não 

é uma TV estatal, é uma TV pública; e na TV pública o estado tem a 

responsabilidade de garantir a natureza pública.  Eu ressalto, claro 

que todo mundo leu a ata, mas pessoalmente gostaria de ressaltar 

essa posição do ex-ministro.  Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira)  – Conselheiro,  o  senhor  tem alguma sugestão  agora,  para 

mudança dessas duas considerações, para aprovação ainda hoje, ou o 

senhor gostaria que refizéssemos.



O CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Não. 

Eu só gostaria de fazer essa observação, que a ata, da próxima vez, 

fosse mais completa, quando ela mesma diz que o assunto é da mais 

alta importância.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira)  –  Os  conselheiros  concordam?   Podemos  modificar  e 

acrescentar essa síntese, nas folhas 8 a 15 e aprovar na próxima 

reunião.  Seria o melhor?  Alguém mais quer se pronunciar.  Tereza 

tem uma consideração.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Não sei se é o caso, assim tão importante corrigir, mas 

acho importante a precisão.  “A Diretora Presidente, Tereza Cruvinel, 

afirmou ser importante refletir sobre a natureza estatal da EBC”.  E aí 

“essa televisão não é estatal, isso está em todos os estatutos legais 

de sua criação, a EBC é uma empresa do estado brasileiro, por ter o 

estado brasileiro como principal acionista, mas os canais são públicos 

e devem ser geridos  como tal;  por  isso  foram criadas instituições 

como  conselho  etc.,  etc.”   Ou  seja,  eu  chamei  atenção  para  a 

natureza  pública  e  não  natureza  estatal.   Só  para  uma  maior 

precisão, mas também não faço questão de atrasar a pauta por isso. 

Podemos  assinar  assim.   Acho  muito  importante  a  diferença  da 

natureza.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Melhor a gente refazer e na próxima reunião a gente traz e 

assinamos as duas atas.



Vamos passar ao próximo ponto, que são as posses.

Como já disse, temos aqui, agora, a honra de empossar 

os  três  ministros.   Primeiro,  gostaria  de  fazer  uma  breve 

consideração.   A  Ministra  Helena  Chagas,  que  já  foi  Diretora  de 

Jornalismo da EBC, e se junta a nós, hoje, como representante do 

Governo  federal.   Encaminhamos  o  termo  de  posses  e  depois  a 

palavra é sua.

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria  de  Comunicação  Social)  –  Gostaria  de  dizer  que  é  um 

grande  desafio  para  mim substituir  o  Ministro  Franklin  aqui  neste 

conselho, porque eu acompanhei a luta dele para criar e implantar, 

manter  a  TV  Brasil  no  dia  a  dia.   Então,  isso  é  uma  grande 

responsabilidade, continuar essa luta.  Mas ao mesmo tempo, faz um 

ano mais ou menos que fui e voltei, quando a gente sai começa a ver 

as coisas em perspectiva, e hoje eu tenho a satisfação de chegar aqui 

e  ver  que  a  TV  Brasil  vai  crescer,  é  irreversível,  com  todos  os 

problemas  que  tem,  que  precisam  ser  resolvidos.   Ela  é  uma 

instituição criada, ela está de pé e acho que não tem mais volta. 

Acho isso muito importante, acho que é o grande trabalho que foi 

feito aqui, pelo Franklin, por todos vocês.  E queria dizer, também, 

que estou muito feliz de voltar, a gente não costuma aos lugares que 

deixamos, mas o convívio com vocês me dá muito prazer.  Acho que 

vai ser muito bom, temos amigos aqui.  Obrigada.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  Da 

mesma forma, Helena.  Acho que posso falar em nome do Conselho, 

é muito bem-vinda.  Bem-vinda novamente, alguma coisa do gênero.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, ministra.  Sua presença certamente será muito 

importante para que continuemos nesse processo de aperfeiçoamento 

do sistema público de comunicação.

Agora, gostaria de dar posse à Ministra Conselheira Anna 

de  Hollanda,  que também se junta  a  nós  como representante  do 

Governo federal.  Ministra, seja muito bem-vinda.  Tenho certeza que 

o Ministério da Cultura continuará a trazer grandes contribuições para 

este Conselho e para a EBC.

CONSELHEIRA  ANNA  MARIA  BUARQUE  DE 

HOLLANDA (Ministra de Estado da Cultura) – Boa tarde a todos.  É 

um prazer estar aqui, também, nova neste Conselho.  Acho que vou 

trazer a demanda da cultura, que é enorme, dentro da EBC.  Com 

certeza, em relação a conteúdo, temos muito a conversar, a avaliar. 

Acho  que  a  participação  do  Ministério  da  Cultura  sempre  foi 

necessária, e acho que a nossa intenção no Ministério é aproximar 

cada  vez  mais  dessa  interação,  para  discutirmos  também  a 

participação, o conteúdo nas áreas de audiovisual, e todas as áreas 

importantes,  esse  reconhecimento  da  importância  da  cultura  aqui 

dentro.  Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira)  –  Agora  gostaria  de  dar  posse  ao  Sr.  Ministro  Aloizio 

Mercadante,  Ministro  da Ciência  e  Tecnologia,  que assim como os 

outros  ministros,  dispensa  apresentações.   Muito  bem-vindo, 

ministro,  tenho  certeza  que  suas  contribuições  serão  muito 



importantes para esse conselho, para o aperfeiçoamento do sistema 

de comunicação pública.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Agradeço à Presidenta Ima, saúdo 

todos  os  conselheiros  em  nome  da  Tereza  Cruvinel,  às  novas 

ministras,  Ana  e  Helena,  num  tempo  de  tantas  ministras  e  até 

presidenta, uma mudança política histórica importante em nosso país. 

Mas queria dizer que a minha expectativa é poder, primeiro contribuir 

para que de fato seja sempre uma empresa pública, o que significa 

um  compromisso  com  a  democracia,  com  a  pluralidade,  com  a 

cidadania.  Isso aqui é um instrumento financiado com o dinheiro do 

povo, tem que ser política de estado, não é instrumento de governo; 

e  assegurar  essa  pluralidade  acho  que  é  um  grande  desafio. 

Segundo, é como aumentar nossa audiência, e de fato chegar, com 

informações novas e de qualidade para uma população que tem uma 

grande atenção para as comunicações de uma forma geral, cada vez 

mais para a internet, e muito ainda para a televisão, e disputarmos 

conteúdo  e  qualidade.   Portanto,  venho  também  para  disputar  a 

minha pauta, a minha agenda de ciência, tecnologia e inovação.  O 

Brasil,  hoje,  é o décimo terceiro país no ranking internacional das 

ciências,  tem  muita  coisa  importante;  estamos  produzindo  cinco 

vezes mais rápido que os outros países, muitas pesquisas, muitas 

coisas  importantes  acontecendo,  com pouco  espaço  nos  meios  de 

comunicação.  Então, trarei  para cá uma grade dos 122 institutos 

nacionais  de  ciência  e  tecnologia,  dos  nossos  18  institutos 

diretamente  vinculados  ao  ministério,  do  nosso  sistema  de  pós-

graduação,  para  tentar  trazer  temas  interessantes,  que  acho  que 

podem gerar, seja sobre Amazônia, biodiversidade, sustentabilidade, 

nas  áreas  das  ciências  propriamente  ditas  tem  muita  coisa 

interessante acontecendo.



E de outro lado, o olhar que precisamos ter, muito atento 

à  inovação.   Acho  que  se  conseguirmos  ser  mais  criativos  na 

inovação,  seguramente  podemos  criar  novos  paradigmas  para  as 

comunicações no Brasil.   Por exemplo, AcrossMit(?).   Para dar um 

exemplo de um programa de uma TV pública, com dez milhões de 

espectadores no Japão,  é um programa de ciência,  que os jovens 

fazem perguntas um para o outro, mas todo mundo pode responder 

no  computador,  e  os  que  são  selecionados  pelo  computador, 

participam do próximo programa.  Então, não adianta nem fraudar, 

porque  senão  vai  chegar  lá  e  passar  vexame.   E  a  adesão  é 

fantástica,  em  termos  de  discutir  ciência,  com  uma  grande 

interatividade,  utilizando  esse  diálogo   entre  internet,  televisão,  e 

coisas mais modernas, e mais dinâmicas que poderíamos usar.  De 

qualquer  forma,  espero  contribuir  no  âmbito  do  nosso  ministério. 

Parabéns à consolidação desse instrumento, que é um passo para a 

democracia, para o papel dos meios de comunicação do Brasil.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, ministro.

Antes  de passar  ao  próximo ponto  de pauta,  a  Tereza 

gostaria de dar as boas-vindas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) –Agradeço, Presidente Ima.  Quero também falar poucas 

palavras,  em  nome  da  Diretoria  Executiva  da  EBC,  de  meus 

companheiros de diretoria que aqui estão, à esquerda, para saudar os 

ministros  que  passam  a  integrar  o  Conselho.   Começando  pela 

Ministra Helena, que é uma construtora da EBC.  Helena, quando se 



inscrever a história da construção do sistema público de comunicação 

e radiodifusão brasileiro, que é o complexo de comunicação gerido 

pela EBC, será uma das construtoras, juntamente com essa primeira 

diretoria, que nós representamos, Helena construiu o jornalismo da 

EBC na sua primeira fase, hoje sucedida, depois que ela se afastou, 

pela  Nereide  Beirão,  que ali  está.   Mas  Helena  implantou  os  dois 

telejornais nacionais que temos hoje, com toda sua operação em rede 

e  deixou como legado vários  programas  jornalísticos,  da televisão 

pública,  afora  o  trabalho  de  tornar  a  Agência  Brasil  uma agência 

pública de notícias.   Antes era uma agência governamental,  assim 

como a construção dos conteúdos radiofônicos com natureza pública. 

Afora ter participado da dura tarefa, da luta árdua que enfrentamos, 

no primeiro momento, que foi aprovar a Lei da EBC, e instituir a EBC 

como  empresa.   Acho  que  é,  digamos,  muito  alvissareiro  que 

tenhamos  como  Conselheira  Ministra,  representando  o  Poder 

Executivo,  uma  ministra  como  a  Helena,  que  já  foi  parceira  da 

diretoria da EBC.

Lembro  aos  ministros  que  este  conselho  tem  22 

membros,  sendo  15  da  sociedade  civil,  4  representantes  de 

ministério, um, dos empregados da EBC e 2 do Congresso Nacional.

Ministra  Anna  de  Hollanda.   Estamos  para  conversar, 

através dos nossos pombos correio aí atrás.  Até poucos dias o Vitor 

era gerente da EBC, e o Antonio Grassi, agora Presidente da Funarte, 

era nosso gerente executivo no Rio de Janeiro, e agora são auxiliares 

da Ministra Anna.  Então, temos também essa importante ponte, e 

temos um trabalho já bastante sólido no relacionamento entre a EBC 

e o Ministério da Cultura na construção de conteúdos audiovisuais. 

Vamos  trabalhar  isso,  Vitor  já  me  propôs  uma  agenda,  estamos 

vendo em que hora  ela  se acerta  para  você,  para passarmos  em 

revista esses programas.  Temos programas importantes, como o Doc 



TV,  que  é  um  importante  programa  de  fomento  à  produção 

audiovisual  regional,  das  televisões  públicas  regionais.   Temos  o 

Anima TV, que abriu o campo da animação infantil no Brasil.  Temos o 

Longa Doc, que está produzindo neste momento seis grandes longas 

documentários.   Temos  programas  internacionais,  como  Doc  TVs 

latino-américa, e Doc TV CPLP, etc., etc.  Muitos trabalhos conjuntos e 

muitos outros, tenho certeza de que faremos na sua gestão, ministra. 

Então,  também  acho  que  é  muito  bom  tê-la  conosco,  que  essa 

parceria frutifique como frutificou na gestão anterior.

E  queria  saudar,  com muito  carinho,  o  Ministro  Aloizio 

Mercadante,  meu  interlocutor  político  de  muitos  anos,  uma figura 

pública da política contemporânea, das figuras que mais admiro na 

cena política contemporânea.  Diria que mais que interlocutor político, 

nesses anos todos, foi um amigo, uma pessoa que me apoiou em 

momentos muito difíceis, das batalhas políticas e jornalísticas.  Sou 

muito  grata  ao senador  Mercadante,  por  muitas  adversidades  que 

enfrentamos.  Ele sabe.  E tenho muita alegria que ele esteja aqui, 

com essa disposição de brigar  pela  ciência.   Confesso  um déficit, 

ministro.  O Ministro Sérgio Rezende trouxe essa pauta.  A EBC é um 

projeto muito difícil, estamos construindo a EBC sobre escombros.  O 

que  herdamos  foram  quatro  canais  abertos,  apenas,  e  muitas 

sucatas.  Sucatas de todas as naturezas, e muitas dificuldades de 

ordem burocrática, que o Estado enfrenta, também, por outro lado. 

Então, o Ministro Sérgio Rezende se esforçou muito e nós também, 

para construirmos uma agenda de programas científicos juntos.  Nós 

sabemos que ciência, inovação, toda essa pauta é muito importante 

que esteja presente na programação da TV pública.  Temos alguns 

conteúdos,  inclusive  licenciados,  de  televisões,  sobretudo  da  BBC, 

como o  Ciência  Nua  e  Crua,  que  é  para  adultos,  como Todas  as 

Jornadas  da  Vida,  programas  de  natureza  biológica,  como o  Para 

Crianças é Assim que Funciona.  Em suma, temos muitos conteúdos 



científicos de alta qualidade, licenciados, mas estamos devendo uma 

produção nacional de qualidade, que reflita o que estamos fazendo no 

Brasil, todas essas experiências, todas essas instituições de ponta.  E 

esbarramos  em  problemas  burocráticos,  junto  à  Finep,  para 

transferência de recursos, etc.  Mas essa pauta está de pé.  E o que 

ela  significa?  O primeiro  ponto dela,  Ministro  Mercadante,  vamos 

fazer  um  pitching,  que na linguagem da TV Brasil  é  um concurso 

entre  produtores  independentes,  para  a  apresentação  de  uma 

proposta de programa de divulgação cientifica, para tudo que se faz 

no Brasil.

E  embora o Ministro  Haddad não esteja  presente,  está 

aqui a sua representante, a Professora Maria do Pilar, quero dizer da 

nossa  alegria  da parceria  com o  MEC,  que também é muito  boa. 

Somos nós, através de nossa instituição parceira, a ASSERP, no Rio 

de Janeiro, que produzimos conteúdos da TV Escola.  ATV Escola será 

uma das televisões públicas, assim como a TV Cultura, Ministra Ana, 

que vão transmitir conteúdos digitais, através do nosso operador de 

rede digital pública, que há de sair, se não for esse ano é no próximo. 

Ele vai  sair,  ele precisa sair para que o Brasil  avance na televisão 

digital.  E agora estamos fazendo um programinha muito bom, em 

parceria.  Estamos fazendo o Visitando os Museus, com o MEC, para a 

TVEscola, com o MIC, pelo IBRAN, e para exibição na TV Brasil, na TV 

Escola e demais TVs públicas.

Achava  importante  compartilhar  com  todos  essas 

experiências, com essas quatro ministros e ministérios.  Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira)  –  Vamos,  então,  dar  continuidade  aos  nossos  trabalhos,  e 

iniciar a nossa avaliação do plano de trabalho de 2011.  Temos por 



missão  avaliar  e  deliberar  sobre  o  planejamento  anual  da  EBC, 

segundo o que determina a Lei  nº 11.652, e o Decreto nº 6.689. 

Então, solicitamos à Diretora Executiva, que nos apresentasse e nos 

apresentaram em janeiro o plano de trabalho.  Nós enviamos a todos 

vocês  e  hoje  teremos  a  apresentação  da  Diretora  Executiva,  da 

Tereza, e dos outros diretores, se for necessário.  Em seguida temos 

uma dinâmica, vamos adotar uma dinâmica da avaliação, primeiro, 

por câmaras e depois as individuais.

Para começar, gostaria de chamar a Tereza.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Em 

função da limitação do nosso tempo, que fosse estabelecido um limite 

para essa apresentação da Diretoria Executiva, na medida em que o 

plano já  circulou entre  todos  os  conselheiros,  tendo sido inclusive 

objeto  de  consideração  em  várias  câmaras.   Penso  que  seria 

incongruentes termos um tempo considerável para discutir o plano. 

Então,  sem  prejuízo  a  qualquer  esclarecimento  da  Diretoria 

Executiva, acharia razoável que fosse limitado o tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Nós estipulamos em vinte minutos.  OK?  Vinte minutos para 

sua apresentação e depois as nossas considerações.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Eu tentarei cumprir aqui os vinte minutos.  Estamos 

preparados para isso.  Este é um plano relacionado com programação 

e conteúdo.  Claro que a empresa tem um planejamento empresarial, 

que  é  de  outra  natureza,  se  relaciona  mais  com  o  conselho  de 



administração, são os investimentos, o seu equilíbrio financeiro, seu 

fluxo de gastos etc.

Esse é um plano de trabalho, então, relacionado com os 

canais públicos da EBC, é um plano de programação.  Eu vou fazer 

uma apresentação aqui  que poderá  ser  complementada dentro  do 

tempo, pelos meus companheiros de diretoria que aqui estão.

Apresentamos  aqui  alguns  objetivos  gerais  da  EBC 

enquanto  empresa  gestora  do  sistema  público  de  comunicação. 

Achamos que agora é o final do nosso mandato, da gestão da nossa 

diretoria, último ano, e que há coisas importantes para fazer para 

concluir a institucionalização da empresa e dos canais públicos, no 

sentido  de  tornar  mais  institucional  alguns  instrumentos  internos, 

externos de relacionamento, e também o seu próprio conhecimento. 

Para isso temos, pela primeira vez, uma dotação de publicidade e 

marketing, e esperamos fazer um trabalho que consolide também o 

conhecimento  sobre  os  canais;  ampliar  e  elevar  a  qualidade  da 

programação; consolidar a infraestrutura técnica e operacional.  Nós 

investimos cerca de cem milhões, nos últimos anos, a cada ano, para 

dispormos de uma infraestrutura de produção e de transmissão de 

qualidade,  ainda  no  sistema analógico,  ao  mesmo tempo em que 

investimos  no  sistema digital,  porque a  EBC só  foi  criada,  agora, 

como eu digo, na pinguela, na travessia de um sistema para o outro, 

o que nos obriga a investir no que ainda está funcionando e preparar 

para o novo, o que aumenta a nossa necessidade de investimentos.

Aperfeiçoar os mecanismos de participação da sociedade 

na gestão.  Claro que o mais importantes desses mecanismos é este 

conselho, cada dia aperfeiçoado mais o seu exercício, o exercício de 

suas  atribuições.   Mas  alguns  cabem  a  nós,  como  por  exemplo, 

melhorar  a  relação  com  a  Ouvidoria,  com  os  instrumentos  de 



participação, de conteúdos colaborativos, etc.  Algumas são tarefas 

da diretoria executiva.

Avançar  na  geração  de  receitas  próprias.   Temos  uma 

diretoria, a Diretoria de Serviços, ocupada ali pelo nosso companheiro 

José Roberto Garcez,  que é a responsável  por prestar serviços ao 

Governo federal e a outros clientes.

Divulgar mais o fato de que a EBC Serviços é dispensada 

de licitação [senhores ministros], para prestar serviços ao Governo 

federal.   A Ministra Helena, que hoje é nossa grande cliente, mas 

todos vocês podem ser, com dispensa de licitação.  Claro que também 

não estamos tão aparelhados para fazer isso, porque envolve pessoal, 

equipamento, etc.

Aperfeiçoar e modernizar a gestão empresarial.   A EBC 

incorporou  uma  empresa,  muito  sucateada  também,  do  ponto  de 

vista da gestão,  muito ultrapassada, que era a Radiobras.   Temos 

problemas lá com a ASSERP, ainda, o final do contrato de gestão.  Em 

suma,  há  muitas  coisas  que  precisam  ser  melhoradas  na  própria 

gestão empresarial.

Esses são objetivos, digamos, muito gerais.

Agora,  as  diretrizes  para  a  gestão  da  programação  e 

conteúdo.   O  que  achamos  importante  fazer  esse  ano? 

Aprimoramento editorial.  Ou seja, acentuar a natureza diferenciada e 

complementar na programação.  Nós herdamos canais e televisões 

diferentes,  com  histórias  e  vieses  que  temos  procurado  unificar, 

unificar  sempre  com  um  objetivo.   Para  que  existe  comunicação 

pública?  Para realizar o art. 223 da Constituição brasileira, quando 

diz  que deve haver  complementaridade entre  os  sistemas  estatal, 



público  e  privado,  “cabendo  ao  público  oferecer  programação 

complementar  e  diferenciada,  diferenciada,  de  natureza  educativa, 

científica,  artística  e  informativa,  formadora  da  cidadania.”  Então, 

nem todos os canais e serviços da EBC estão assim, digamos, 100% 

ajustados a isso.  A televisão pública foi o organismo que nasceu, o 

canal novo, o que veio de novo com a EBC.  Então, digamos, ela está 

mais adequada porque nasceu agora.

Avanço no controle de qualidade, nos conteúdos, sejam 

próprios  ou  realizados  por  terceiros;  realização  de  pesquisa 

qualitativa sobre a programação.  Tenho aqui um companheiro novo 

na  gestão,  que  é  o  Nelson  Breve,  que está  exatamente  cuidando 

disso  [temos  providências  a  tomar  hoje,  relacionada  a  isso]. 

Queremos fazer uma pesquisa qualitativa sobre a programação.

O desenvolvimento  da  gestão  finalística.   Quer  dizer  o 

seguinte,  a  EBC  nasceu  sem dispor  de  todos  os  instrumentos  de 

gestão necessários.   Por  exemplo,  o ano passado,  e a gente vem 

fazendo  muito  isso,  o  que  falta,  precisamos  de  uma  gerência  de 

acervo e conhecimento, criamos a GEAC, a GEAI, para licenciamento 

e articulação internacional.  E temos algumas outras coisas para criar. 

Temos  instrumentos  de  gestão  que  são  necessários  e  que  não 

existem, não nasceram com a empresa.  Avanços importantes para o 

conteúdo.   É  importante  que  tenha  um  órgão  só  para  licenciar 

conteúdo, que ele possa examinar melhora qualidade dos conteúdos 

licenciados,  especular  preços,  ir  ao  mercado  internacional. 

Estivemos, eu e Rogério, superintendente de programação, em Nova 

York, você juntamente com o Silvio Darim, do Kid Scream, um grande 

festival,  onde a programação infantil  da TV Brasil  recebeu grandes 

elogios.

E avançar nas relações internacionais.



Digamos, também são diretrizes gerais para a gestão de 

conteúdo.

Agora vamos falar de canal por canal, rapidamente.

Televisão  pública,  TV  Brasil.   Essa  aqui  é  uma  meta-

síntese.   O que queremos na TV Brasil  esse ano?  Aprofundar as 

mudanças conceituais no conjunto da programação, prosseguir com a 

renovação dos conteúdos, que a gente vem fazendo ano a ano.  Isso, 

para  quem  não  sabe,  sobretudo  os  ministros  que  não  eram  do 

conselho, é porque começamos com a grade da TVE e da Radiobras. 

Hoje acho que temos pouca coisa originária dessas duas televisões. 

Essa renovação tem sido constante.

Prosseguir  no  aprimoramento  da  qualidade  técnica  e 

estética dos conteúdos, e buscar maior eficiência na gestão de grade 

e da programação.  A televisão precisa, cada vez mais, se vender 

para alavancar sua audiência.

Metas  em  jornalismo  e  esportes.   Por  demanda  do 

conselho  curador,  devemos  agora  dar  início  à  elaboração  de  um 

manual de redação e jornalismo [o conselho marcou data], avaliação 

dos telejornais com pesquisa qualitativa, dentro daquela pesquisa de 

toda  programação  haverá  uma avaliação  específica  de  telejornais, 

buscando uma sintonia maior com a população, o que ela acha que 

deve  ter  no  jornalismo  da  televisão  pública,  de  mais  particular. 

Dinamização  do  jornalismo  da  emissora  do  Maranhão.   É  uma 

emissora  que  não  tinha  equipamento  para  tanto,  mas  agora  nós 

conseguimos reequipá-la.  Realização de transmissões especiais, do 

calendário  de  eventos,  o  efemérides  nacional  ou  regional.   Essas 

coisas, ditas de forma ligeira, parecem supérfluas, mas  é importante 



que tenhamos realizado, por exemplo, todos os anos a Semana da 

Consciência Negra, que realizemos Carnavais do Brasil, mostrando o 

Carnaval  de  uma  forma  diferente,  que  mostremos  o  Sírio,  que 

mostremos Parintins, em suma, o Brasil em sua diversidade cultural, 

social,  regional  etc.   Fortalecimento do esporte,  com a criação de 

editoria   própria,  com  vista  são  que  vem  por  aí,  2014,  2016. 

Transmissão da Copa Paulista de Juniores.  Esse é um conteúdo da TV 

Brasil que ninguém nunca transmitiu, a TV Brasil entrou nisso e esse 

ano  a TV Globo transmitiu   um dos  jogos  conosco.   Então,  olha, 

tornamos isso interessante, ali é que nascem os craques.  E a Série C 

do Campeonato Nacional.

Achamos que é isso mesmo.  A Helena, quando Diretora 

de  Jornalismo,  enviou  o  primeiro  correspondente  da  África  e  em 

seguida  as  duas  televisões  maiores  imitaram.   Se  dermos  bom 

exemplo, está ótimo, não tem problema.

Mudanças na programação de forma geral.  Aí tem várias 

lâminas por segmento de programação.

No infantil estamos produzindo uma nova temporada de 

Janela,  Janelinha – aquela gracinha que as crianças gostam tanto. 

Vamos estrear a minissérie Anabel.  Vamos dar início à produção de 

Teco-Teco com Elifas  Andreato,  nosso artista  gráfico  que inspira  o 

Almanaque e, agora, está produzindo também os roteiros de Teco-

Teco para crianças.  É uma espécie de Almanaque para as crianças. 

Dando Balão, Quebra Caban estarão prontos na rede, não é, Garcez? 

Renovação  das  series  infantis  licenciadas.   Aquelas  todas  que  o 

Conselho muito discute.  Algumas temos saldo de exibição, outras 

precisam ser trocadas.  Falei do jornalismo e do infantil.



Na  programação  geral,  chamada  Programação  Artística 

Cultural, recreativa, etc.  Do plano de trabalho de 2010, ou seja, não 

chegaram  a  estrear  em  2010  programas  como  Aglomerado. 

Aglomerado era Junto e Misturado, mas a TV Globo ficou com o título. 

Nós não registramos, perdemos, olha só.  Também outro exemplo 

que, às vezes, pensamos as coisas e a televisão privada nos copia, e 

achamos isso bom.  Perdemos o título de Junto e Misturado, que é o 

programa  pelo  qual  o  conselheiro  MV  Bill  deixou  esse  Conselho, 

finalmente  vai  sair;  Zona  Rural,  aquele  programa  que  o  Ministro 

Franklin nos cobrava a nova temporada – vocês se lembram -, está 

saindo.  Ser Saúdavel, programa de ciência, de saúde, está saindo 

com a TV Uniensinos.  Curta TV, programa de valorização do curta 

metragem, Ministra Ana, que é por onde nasce o cinema brasileiro. 

Rede Jovem de Cidadania feito em Minas; Diversos; Sábados Azuis, 

programa jornalístico nosso que pega as experiências do Brasil que 

dão  certo,  muito  relatadas  em sua coluna  pelo  saudoso  jornalista 

Márcio Moreira Alves.  Uma inspiração do Ministro Franklin, inclusive o 

título,  porque  Sábados  Azuis  foi  um  livro  que  Marcito  escreveu 

reunindo essas colunas sobre o Brasil que dá certo.  É a Vovozinha, 

um programa  sobre  mulher.   Não  gosto  muito  do  título,  mas  foi 

pitching, então, a produtora aprovou esse título.  E Novos Conteúdos.

Agora, não são mais sobras do plano de 2010.  Temos 

Conhecendo  os  Museus,  uma  parceria  com a  TV  Brasil,  MEC,  TV 

Escola  e  o  MinC  e  o  Ibran.   É  um  programa  que  será  muito 

importante  para  abrir  os  museus  do  Brasil  para  aqueles  que  não 

podem ir lá, pelo menos, em todos eles.  Mas muitos não poderão ir 

aos museus, então, é um programa muito bem concebido.  Há uma 

parceira  faltando,  que  é  a  Rede  Mundial.   Os  Caminhos  do 

Anhanguera, um conteúdo histórico muito bom sobre a conquista do 

Centro-Oeste brasileiro pela bandeira do Anhanguera naquela época. 

Sinfonia Fina, musical.  Oncotô, que é o antigo programa Amálgama 



com Jorge Mautner, que é sobre diversidade cultural.  Festival da Tela 

Digital, programa interativo em que os jovens viam vídeos digitais e 

participam de um concurso.  Bom Dia Arqueologia é outra parceria 

muito interessante que nos reúne com o MEC e MinC.

Programas de meio ambiente.  Matemos Expedições que é 

um programa campeão de audiência e de prestígio para a TV Brasil. 

Mantemos  Sustentáculos  –  Objeto  de  um  pitching.   Estamos 

investindo num conteúdo novo com a televisão local do Mato Grosso 

do Sul, O Pantanal.  E vamos exibir a produção Amazônia Dentro, 

uma produção jornalística, do jornalista Edilson Martins, especializado 

em Amazonas.

Há  programas  especiais.   Não  são  programas,  são 

conteúdos,  porque são series  curtas,  ou é um documentário,  uma 

serie de cinco.  Não são programas, mas são conteúdos importantes. 

Por  exemplo,  100  Anos  sem  Chibata;  Djavan,  um  documentário 

musical;  Gilberto  Gil,  documentário  musical;  Coração  do  Samba, 

sobre a origem do samba.  Há series que vêm também originárias do 

plano de 2010, a História do Brasil, Os Animais em Extinção, A Saga, 

que é uma minissérie dramatúrgica, Brasil Clássico Caipira, que são 

cinco musicais do melhor da música sertaneja, A Batalha do Cerrado, 

um histórico sobre Manoel da conceição, o Dia que Durou 21 Anos, 

vocês  sabem  sobre  o  quê,  a  ditadura,  Capoeira,  Vovozinha,  que 

repetiu,  Sábados Azuis,  História  de um Brasil  que dá certo.   Isso 

apareceu de novo em outro lugar, mas foi só um erro de repetição.

Interprogramas.   Estamos  produzindo  programas,  já 

interprogramas, com vistas à Copa de 2014.  Brasileiros Centenários, 

uma serie de interprogramas sobre brasileiros que atravessaram o 

século,  como  Niemeyer,  Dona  Canô,  em  suma,  há  uma  serie  de 



personalidades assim.  Dica sobre a Língua Portuguesa; e outros em 

fase de concepção.

Programas Institucionais.  Ministério da Cultura e outras 

instituições, mas com destaque para todos esses programas que citei 

ali rapidamente, como Doc TV, Fique TV, Curta Criança, Brasília Hoje, 

Ontem, Longa Doc, Ação Griô, Rucker Vieira, que é um concurso de 

roteiros, e muitos outros.

Estamos  também  investindo,  Ministra  Ana,  muito  no 

Prodav.  O Fundo Setorial Audiovisual financia 90% de uma produção 

para televisão, não só pública, desde que a televisão entre com 10% 

da  primeira  janela  de  licenciamento.   Então,  aprovamos  no  ano 

passado, nos associamos a um conjunto, sete projetos em 2010 e 

dezenove agora.  São projetos da melhor qualidade, mas o tempo 

não dá para expor.

Programas e series licenciadas.  Esse ano, com a criação 

da  GEAI  –  Gerência  Especial  de  Licenciamentos  -,  estamos 

qualificando o nosso licenciamento.  Estamos investindo em 14 novas 

series infanto-juvenis, 21 series e documentários para outras faixas 

etárias, 50 filmes de longa metragem selecionados por lógica pública, 

por concurso na internet,  na inscrição dos produtores, e 52 filmes 

longa metragem ibero-americanos que obtemos baratíssimos, junto 

ao  programa  espanhol  Ibermedia,  financiado  pelo  governo  da 

Espanha, e dezenas de curta metragem para o programa Curta TV. 

Temos um destaque, acreditamos que será um momento importante, 

iremos exibir a minissérie portuguesa, mas com dublagem, português 

do Brasil,  Equador,  baseado no  livro  do  mesmo título,  do  escritor 

Miguel Sousa Tavares.



Canal Internacional.  O Canal Internacional foi um projeto 

da EBC que mais deslanchou no ano de 2010.  Ele foi lançado em 

maio  pelo  Presidente  Lula  num  evento  no  Itamaraty,  quando 

entramos na África,  em 49 países,  sempre pensando que ele  é o 

braço da TV pública no exterior, que serva à divulgação do Brasil, da 

nossa  cultura,  do  nosso  povo,  e  que  é  um  importante  elo  de 

comunicação com os quase 4 milhões de brasileiros que vivem no 

mundo.   Eu  fiz  uma  viagem  agora  de  divulgação  dele  junto  às 

comunidades brasileiras na América do Norte, e foi muito importante, 

foi muito bom.  Ele está sendo trabalhado na Europa, na África e em 

13 países da América Latina.  A programação é uma reembalagem da 

TV Brasil  com apenas três conteúdos próprios, que ele faz lá para 

fora, Brasileiros no Mundo, Conexão Brasil e Fique Ligado.

O que ouvimos muito?  Quem vai à Espanha, Portugal, 

pois lá também há o canal, mas escutei dos que estão na América, é 

que “queremos programas conosco, das comunidades que vivem fora 

do Brasil”.  Então, acreditamos que temos de investir um pouco nisso 

esse ano,  produzir  alguma coisa específica para os brasileiros que 

estão lá fora, ou seja, eles querem se ver na TV Brasil.   É muito 

gratificante entrar num restaurante brasileiro e ver a TV Brasil no ar. 

Isso é muito bom.  Em 2011 o canal deve produzir novos conteúdos 

sobre isso, mas não chegamos a elaborar.  Essa demanda a estamos 

sentindo agora.

Agência de notícias.  Agência Brasil é um dos serviços da 

EBC que está precisando muito de solução para alguns problemas. 

Estamos  atentos.   O  ouvidor  está  escrevendo,  mas  as  coisas 

administrativas têm seu tempo, ouvidor.  Isso não é fácil.  Não temos 

inteligência  própria  na  casa  para  fazer  um  novo  site.   Estamos 

encontrando a solução administrativa adequada que é contratar uma 

empresa  de  fora,  especializada,  para  fazer  a  nova  plataforma  da 



Agência Brasil.  A reforma completa da arquitetura, as ferramentas 

de  acesso,  a  organização  de  conteúdos,  relacionamento  com  os 

usuários, criação dos serviços de notícias em espanhol, o que é uma 

demanda  enorme  da  América  Latina  para  isso,  a  adoção  de 

ferramentas de estímulos aos conteúdos colaborativos, como o Eu, 

Repórter,  maior interação com as  mídias  sociais,  criação de novas 

editorias,  criação do  cadastro  de usuários,  as  mídias  que usam a 

Agência, não só o indivíduo, porque a internet faz com que a Agência 

seja  usada  pelo  indivíduo,  mas,  também,  usada  pelo  jornal  do 

interior.

Então, é uma prioridade desse ano a Agência Brasil, assim 

como a Rádio Agência Nacional, que é a nossa agência de conteúdos 

radiofônicos que disponibiliza matérias jornalísticas radiofônicas.  A 

Ministra  Helena  conviveu  com  esses  dois  problemas.   As  duas 

precisam de  investimento  em TI,  e  herdamos  uma sucata  de  TI. 

Herdamos uma microgerência de informática, como diz o Collar, que 

cuidava de coisa corporativa.  Assim, estamos atentos ao problema e 

é nossa prioridade melhorar a Rádio Agência Nacional do ponto de 

vista tecnológico, assim como a Agência Brasil.  Só para concluir, A 

Família dos Sites.  Existe um projeto que aponta para a convergência 

de todos esses sites para um portal.

As rádios.  As rádios EBC saíram de uma grande sucata 

de 30 anos – o tempo está acabando, mas ainda tenho dois minutos. 

A  rádios  irão  concluir  a  renovação  da  programação  iniciada  com 

aquele elenco de programas que o Conselho conheceu e aprovou. 

Conseguimos  possibilitar  a  criação  do  núcleo  de  esportes,  tão 

demandado, almejado e necessário para as rádios, agora no fim do 

ano.  A rádios estão cada vez mais atuando também no esporte, e 

estão agora com esse núcleo pronto.  Estão fazendo ações como a 

recuperação de acervo, atualização das discotecas, atualização das 



identidades  sonoras  de cada uma.  E estamos ampliando muito  a 

nossa rede com parceiros.  A EBC não pode operar mais rádio do que 

ela  tem,  não  tem  braço  para  isso,  mas  temos  rádio  com  a 

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  com  tantas  outras 

universidades,  com as  Forças  Armadas,  ampliação das  identidades 

sonoras.  Em suma, o projeto das rádios continua nessa linha.

Novas mídias e plataformas integradas.   A EBC espera 

conseguir  realizar  esse  ano  o  projeto  de  unificação  dos  seus 

diferentes espaços na Web em dois movimentos: primeiro, atualizar e 

reformar a Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, começando pela 

Agência  Brasil.   Depois  de  todos  eles  tiverem  passado  por  uma 

requalificação, queremos unificá-los todos em um grande portal de 

conteúdos multimídia, a exemplo do que tem as grandes empresas de 

comunicação pública do mundo, como o Portal RTP, Portal da BBC, 

Portal TVE de Espanha, etc.

Agradecemos o apoio de todos os conselheiros para que 

isso tudo vire realidade, cobrando, como o Conselho faz, para que 

sempre possamos responder e surpreender.

Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, Tereza.

Acredito  que  tivemos  muitos  avanços  em  2010,  2011. 

Temos  também  algumas  situações  que  precisam  ser  melhor 

formuladas.   E  para  fazer  essa  análise  do  plano,  eu  gostaria  de 

colocar a seguinte dinâmica: algumas câmaras reuniram e fizeram 



avaliação por câmara, outras não puderam se reunir.  Então, temos 

quatro câmaras que fizeram suas avaliações.

Assim,  primeiramente,  eu daria  dez minutos  para  cada 

câmara apresentar suas considerações e, depois, daremos para que 

os conselheiros individualmente se manifestem, cinco minutos para 

cada um, para quem quiser ter a palavra.  Ao final de tudo, eu pediria 

que a Diretora Executiva anotasse as considerações, se for o caso, e 

voltasse às suas explicações e seus acréscimos nesse plano.

Tenho  aqui  que  a  Câmara  de  Direitos  Humanos  e 

Cidadania se reuniu, a Câmara de Jornalismo e Esporte, a Câmara de 

Rádio,  a  Câmara  de  Cultura  e  Educação.   Eu  pediria  para  que  o 

representante da Câmara de Cidadania e Direitos Humanos, Maria da 

Penha, fizesse a apresentação das considerações desta Câmara.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

– Boa tarde a todas as pessoas, aos conselheiros.

A nossa Câmara de Direitos Humanos e Cidadania no que 

se refere à acessibilidade das pessoas com deficiência aos programas 

da EBC.  O que organizamos e o que achamos necessário é: (Lê.)

− Que  a  EBC  continue  a  cumprir  o  cronograma  de  implementação  dos   
recursos de acessibilidade na TV Brasil.   Hoje, temos 6 horas diárias de 
legenda oculta,  e a legislação determina que, em julho, passem a ser 8 
horas.  Além disso, a partir do meio do ano, também será necessário ter 
duas  horas  de  Audiodescrição  (para  os  deficientes  visuais),  e  achamos 
fundamental  que  a  TV  Brasil  cumpra  essas  determinações.

− Que esses recursos, num prazo curto de tempo, passem a estar disponíveis   
em todas as plataformas, uma vez que hoje só os assinantes da TV aberta, 
e só em algumas praças, recebem a legenda oculta.  Os assinantes de TV 
paga,  por  exemplo,  não  recebem  a  legenda  oculta,  e  nos  parece 
fundamental que isso esteja disponível em todas as plataformas, até para 



não frustrar  expectativas (como ocorre, por exemplo, no Repórter  Brasil, 
onde  aparece  na  tela  que  o  programa  tem  legenda  oculta,  mas  os 
telespectadores  não  conseguem acessá-la).   Então  achamos importante 
que conste no plano que a EBC não poupará esforços para que isso esteja 
disponível em todas as plataformas.

− Que os sites da EBC cumpram os requisitos mínimos de acessibilidade  . 
Nós solicitamos a um deficiente visual especialista em acessibilidade que 
avaliasse os 3 sites da EBC (EBC, TV Brasil e Agência Brasil) e o relato que 
recebemos foi bastante negativo, estando os nossos sites fora dos padrões 
de acessibilidade estabelecidos, inclusive para os portais públicos.  Então 
achamos importante que, num período curto de tempo, nossos sites sejam 
adaptados às normais gerais de acessibilidade.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, Conselheira Maria da Penha.

Temos mais cinco minutos.  A Conselheira Ana Veloso vai 

se manifestar pela Câmara.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Boa tarde para todos e todas, para o ministro e as ministras que 

estão tomando posse hoje, para todos os colegas do Conselho.

A nossa Câmara de Cidadania e Direitos Humanos esteve 

reunida no último dia 4, na Bahia, com todos os seus componentes. 

Tiramos  alguns  pontos  de  consideração  sobre  o  documento  ora 

analisado, inclusive com a apresentação da Presidente da empresa. 

Tivemos algumas questões  que foram melhor  elucidadas,  mas,  de 

toda forma, estou trazendo aqui o parecer que são recomendações da 

Câmara de Cidadania e Direitos Humanos.  Em algumas questões, 

elencamos quatro  pontos  fundamentais.   Vou ler  para,  de alguma 

forma, não deixar escapar.



1.  A primeira coisa é que sentimos dificuldades em compreender como 

os  conteúdos  de  direitos  humanos  e  cidadania  serão  contemplados  nos 

veículos da EBC.  Como esse é um tema transversal a diferentes conteúdos, 

gostaríamos que o Plano de Trabalho apresentasse uma reflexão a respeito de 

como essas temáticas serão contempladas nos veículos da EBC, até porque 

existem iniciativas específicas de grande importância,  e nós gostaríamos de 

saber quais são os planos para este ano.

2.  Uma segunda questão que gostaríamos de observar contemplada 

no Plano de Trabalho é uma abordagem específica a respeito dos instrumentos 

de  acessibilidade  para  as  pessoas  com  deficiência.   Sobre  esse  tópico,  a 

conselheira  Maria  da  Penha  falará  em  seguida,  pois  refletimos  sobre  a 

necessidade de uma abordagem específica sobre esse tema.

3.  Outro ponto importante – talvez o mais importante de todos – é que 

pela leitura do documento, não conseguimos saber quais são os programas 

que continuarão e quais deles irão sair da grade.  Não consta do documento 

um detalhamento mínimo para que tenhamos condições de saber como todos 

esses  novos  conteúdos  entrarão  na  grade  de  programação.   Como  essas 

mudanças  são  planejadas,  acreditamos  que  todas  as  informações  devem 

constar no Plano de Trabalho.

3.1  Isso  se  aplica  também  à  questão  do  cronograma.   Embora  o 

documento afirme que o a gestão dos canais de comunicação é “regida por alto 

grau de imprevisibilidade”, sabemos que as grandes empresas de comunicação 

trabalham  fortemente  para  eliminar  ou  reduzir  ao  máximo  os  possíveis 

imprevistos.  Por isso, consideramos essencial que tenhamos um planejamento 

mais  consistente  no  que  se  refere  à  gestão  da  grade,  ou  que  esse 

planejamento seja apresentado.  Pela leitura do documento, sejamos francos, 

não é possível ter a menor idéia de como ficará a grade de programação.

3.2.   Muitos  dos  programas listados –  especialmente  os  que serão 

objeto de licenciamento – constam, apenas, com os nomes, o que não permite 

que tenhamos condições de avaliar se sua aquisição é pertinente ou não.  Não 



sabemos para quais janelas foram planejados, quando entrarão no ar, nem se 

irão  ocupar  o  lugar  dos  que  estão  sendo  veiculados  atualmente.   E, 

fundamentalmente, por qual razão foram comprados.

4.   Ainda  com  relação  ao  documento,  não  é  possível  encontrar 

informações acerca da produção independente e regional, que são, inclusive, 

objetos de determinações legais que a EBC deve cumprir.  Consideramos de 

fundamental  importância  que  se  inclua  no  planejamento  o  estado  da  arte 

dessas  duas  questões  e  quais  são  as  metas  referentes  aos  conteúdos 

regionais e independentes.  É nossa missão acompanhar tais temas e para 

isso precisamos de elementos mais objetivos.

Em  síntese,  achamos  importante  que  esse  documento  seja  um 

documento  de  planejamento,  ou  seja,  que  sejam expostos,  de  forma  mais 

explícita,  quais  serão  as  ações  tomadas  para  que  se  atinjam os  objetivos 

descritos,  qual  o  cronograma e  quais  os  resultados esperados.   São estes 

elementos que permitirão que este Conselho Curador  possa acompanhar a 

implementação deste planejamento.

Portanto, ao final dessas questões, a gente gostaria que a 

diretoria  da  EBC  pudesse  apreciar  as  nossas  considerações  e 

questões,  na  medida  do  possível,  e  responder  ao  que  estamos 

colocando.

Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, Conselheira.

Vamos passar para a Câmara de Jornalismo e Esportes. 

Terá a palavra o Conselheiro Roberto Seabra.



CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA 

– Boa tarde a todos.

A Câmara de Jornalismo é formada pela Conselheira Ana 

Luíza Fleck, Mário Augusto Jabobskind, Paulo Derengovski, eu, Murilo 

Ramos e Lourival Macedo.  Creio que não esqueci de ninguém.

Reunimo-nos  no  dia  9  de fevereiro,  onde fizemos  uma 

reunião.  Depois trocamos e-mail no grupo.  E chegamos aqui a uma 

avaliação do Plano de Trabalho de 2011 com algumas sugestões ao 

final para a EBC, especialmente para a TV Brasil.

A avaliação geral dos conselheiros da Câmara de Jornalismo é de que 

a  EBC  vem  avançando  no  seu  projeto  de  implantação  de  uma  política 

pública de comunicação para os veículos da empresa, especialmente no que 

diz respeito à TV Brasil, onde os avanços foram mais visíveis nesses últimos 

três anos.  Especificamente na área de Jornalismo, nota-se que nos últimos 

meses a EBC vem envidando esforços no sentido de melhorar a qualidade 

dos  programas,  principalmente  após  a  nomeação  da  nova  Diretoria  de 

Jornalismo da empresa.

No  entanto,  na  avaliação  específica,  tendo  como  foco  o  Plano  de 

Trabalho  para  2011,  várias  críticas  e  sugestões  foram  apresentadas  pelos 

conselheiros, sempre no sentido de contribuir com o planejamento da EBC e 

ajudar na melhoria do conteúdo dos veículos.  

Em primeiro lugar, a Câmara de Jornalismo notou a ausência de uma 

avaliação sobre o Plano de Trabalho de 2010, com a apresentação de metas 

alcançadas.  Por exemplo: os novos programas para 2010, citados no plano 

anterior  (Brasilianas.org  e  Cara  &  Coroa),  apresentaram  os  resultados 

esperados?  Continuarão na grade ou serão retirados?  Por quê?



As coberturas especiais programadas para 2010, ao que parece, foram 

todas realizadas – aliás, muito bem realizadas – (Copa do Mundo, eleições, 

Festas Juninas etc.), mas não há no Plano de Trabalho uma avaliação sobre o 

conteúdo  destas  coberturas.   Não  ficamos  sabendo  se  o  investimento  de 

recursos e pessoal nessas grandes coberturas jornalísticas teve o resultado 

esperado.

Outras  ações  anunciadas  em 2010,  tais  como,  (1)  reformulação  dos 

programas  jornalísticos,  (2)  ampliação  do  quadro  de  correspondentes  pelo 

país,  (3)  instalação  de  correspondentes  na  Argentina  e  nos  EUA,  e  (4) 

reformulação da Agência Brasil, foram implementadas ou avançaram?  Esses 

pontos  foram  ignorados  pelo  relatório.   Outra  questão  colocada:  o 

correspondente na África será mantido?  Ou não haverá mais correspondente 

na África?

O  Plano  de  Trabalho  2010  também  anunciava  a  implementação  de 

ferramentas para permitir maior interatividade entre o público e os telejornais,  

abrindo  mais  espaço  ao  jornalismo  colaborativo  e  às  demandas  dos 

telespectadores por pautas, explicações e entrevistas.  O que avançou nesta 

área?

A avaliação do plano anterior, na opinião dos conselheiros da Câmara de 

Jornalismo, deve preceder o novo plano de trabalho, para evitar que metas 

anteriores  sejam  esquecidas  ou,  pior,  sejam  implantadas  sem  o  devido 

acompanhamento do Conselho Curador.

Sobre o Plano de Trabalho 2011, a Câmara de Jornalismo notou um alto 

grau de “generalidade”.  O documento não apresenta ações concretas e metas 

quantificáveis.  A única exceção é o ponto 3, que se refere à realização de 

pesquisa qualitativa sobre o conteúdo e horários do telejornal  para orientar 

eventual mudança da posição na grade.

Por exemplo: o tópico “renovação e fortalecimento do Repórter Brasil” 

enseja maior profundidade.  O que renovar e como fortalecer o nosso principal 



telejornal?  Quais razões levaram a EBC a propor a reformulação do Repórter 

Brasil?  Em qual estágio se encontra o debate?  Existe um cronograma para 

essa reformulação?

O item 5 fala em “rever contratos de prestação de serviços jornalísticos”, 

mas não explica por que, nem quais contratos serão revistos.

Outras  questões colocadas pelos  conselheiros:  o  que será  feito  para 

ampliar o caráter nacional do nosso telejornal?  Quais são as prioridades para 

o credenciamento de correspondentes free-lancers?  O projeto Correspondente 

Brasil  e  a  intenção de  ter  correspondentes  na  Argentina  e  nos EUA foram 

abandonadas?   O  correspondente  na  África  será  mantido?   Como  será 

revitalizado  o  jornalismo  no  Maranhão?   Quais  as  principais  coberturas 

especiais  para  2011?  Qual  a  avaliação das transmissões esportivas  até  o 

presente  momento?   O  que  a  TV  Brasil  fará  este  ano  para  melhorar  as 

precárias transmissões?

Sobre  os  programas  de  jornalismo  que  seriam  renovados  em  2010, 

segundo  o  plano  de  trabalho  anterior,  o  que  foi  feito?   Observatório  da 

Imprensa, 3 a 1, Stadium, Esportvisão, Caminhos da Reportagem, Ver TV.  Os 

que não foram renovados, serão este ano?  O Plano de Trabalho omite esse 

ponto.

Sobre a Agência Brasil.  O Plano de Trabalho de 2010  tinha entre suas 

prioridades a reforma completa do site da Agência.  Como está a reforma? 

Qual  o calendário  para execução desse projeto?  Como será essa reforma 

editorial,  será completa ou apenas para definir  melhor  as editorias?  Quais 

reflexões ou pesquisas embasam tal reforma?  A Agência será multimídia ou 

isso  só  ocorrerá  com  a  criação  do  portal  multimídia?   Essa  crítica  diária, 

anunciada no Plano de Trabalho, como será feita?  Por que será revitalizada a 

Radioagência Nacional, rebatizada de Radioagência Brasil?

E, finalmente, sobre a área de rádio.  No Plano de Trabalho não há nada 

sobre o incremento do jornalismo local, que marca a identidade da emissora 



com a cidade.  Falta um plano para criar um jornalismo local, que permita que 

as rádios locais sejam ouvidas pela população local.

Ao final das discussões, foram encaminhadas várias sugestões para o 

aprimoramento do conteúdo jornalístico dos nossos veículos, citadas abaixo:

1) Cursos de capacitação, de forma sistemática, para os jornalistas e 

demais servidores da EBC.

2) Dentre  as  coberturas  especiais  para  2011,  prever  como  um  dos 

temas o problema da “extrema pobreza no Brasil”, já colocado como 

prioridade pela presidenta Dilma Rousseff.  A sugestão é que o tema 

da “extrema pobreza” vire um quadro no nosso telejornal, ou então 

tema de uma série de reportagens especiais.  Afinal, onde estão e 

como vivem esses brasileiros e brasileiras que estão abaixo da linha 

da pobreza?

3) Repensar a estrutura do Repórter Brasil, cuja duração de uma hora é 

considerada  demasiada.   Uma  proposta  surgida  na  Câmara  de 

Jornalismo é a de manter o espaço de 60 minutos, mas separar os 

15 ou 20 minutos restantes do telejornal para uma grande entrevista 

e um quadro especial, mantendo assim a expectativa da audiência 

até o fim do horário, com chamadas ao longo do Repórter Brasil para 

o nome a ser entrevistado.

4) Intensificar  os  debates  na  programação,  garantindo  sempre  a 

presença  de  pelo  menos  duas  posições  (contrárias)  relacionadas 

com temas em pauta.  Essa, aliás, deve ser uma regra na cobertura 

jornalística dos veículos da EBC.  Mesmo na cobertura do dia a dia, 

deve-se ter sempre o contraditório.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Há 

algum exemplo de que não foi?



CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA 

– Teve  um caso,  citado  no  relatório,  de  uma matéria  sobre  meio 

ambiente, que o leitor, o ouvinte reclamou.  Acho que foi da Agência 

Brasil, uma matéria sobre questão ambiental e que foi colocado como 

verdade absoluta e não se ouviu o outro lado, algo assim.  Estão 

inaugurando uma usina termelétrica e pela primeira vez será uma 

usina  termelétrica  cem  por  cento  limpa.   Choveram  reclamações 

sobre isso.  Esse é o exemplo mais gritante.

5) Ainda sobre o ponto anterior, criar um novo espaço para o debate na 

TV Brasil.  Na antiga TVE havia um programa diário de debates com 

a  participação  de  jornalistas,  cientistas  políticos,  economistas  etc. 

Era, na época, o único do gênero na TV aberta.  Foi tirado do ar e no 

seu espaço entrou a reprise do Sem Censura.

A Câmara  de  Jornalismo  está  a  disposição  da  EBC  para 

dirimir dúvidas e auxiliar no que for necessário para a implementação 

dessas propostas.

Só para concluir, Presidente, uma coisa que foi discutida 

na nossa Câmara é que o jornalismo, ao contrário de outras áreas da 

programação da EBC, é produzida praticamente toda ela pela própria 

EBC.  Então, não é uma área onde você compra programação, onde 

você  licencia  programas  já  prontos  e  comprovados,  mas  é,  sem 

dúvida,  a área mais  complexa,  porque deve ser  feita  pela própria 

EBC, a partir do que tinha antes, que era quase nada, como gosta de 

lembrar a Presidente.

Assim, o que propomos aqui é que a área de jornalismo é 

de difícil de acertar, quer dizer, 3 anos é pouco se se imaginar que 

TVs públicas têm 50, 60 anos de estrada e ainda surgem problemas 



na  cobertura  jornalística,  mas  se  não  houver  essa  troca  com  o 

Conselho  Curador  vai  ficar  muito  mais  difícil  avançar  nessa 

programação, nessa produção jornalística dos canais da EBC.

É  isso.   Deixo  o  resto  dos  comentários  aos  nossos 

conselheiros.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, conselheiro.

Vamos  passar  para  a  Câmara  de  Rádio.   Conselheiro 

Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Muito  boa  tarde  a 

todos.

A  Câmara  de  Rádio  se  reuniu  algumas  vezes  no  ano 

passado  presencialmente  e  com isso  podemos  começar  a  ter  um 

contato direto com o trabalho que é realizado na EBC.

Gostaríamos de elogiar imensamente os profissionais da 

EBC, pois as extremamente competentes e extremamente delicados. 

Só temos a elogiar.  O pessoal de chão de fábrica, chão de estúdio, é 

muito competente.  Dirigimos esses parabéns para a Tereza Cruvinel, 

Presidente da empresa.

Posteriormente, para a análise desse plano de trabalho o 

fizemos virtualmente, via internet.  E hoje de manhã nos reunimos 

para fechar as conclusões.



O que dá para transparecer, a nossa impressão geral, é o 

seguinte:  o  documento não reflete  a  qualidade do trabalho que é 

realizado em nível de estúdio.  Em nível de estúdio temos trabalhos 

muito bons.   E o documento, como disse o conselheiro Manoel,  é 

extremamente genérico e não permite visualizarmos o que existe de 

trabalho e de planejamento.  Esse é o comentário geral.

Uma observação de cunho pessoal.   Esse documento é 

um tanto quanto atemporal, porque está resumido em uma página, o 

documento  do  ano  passado  contemplava  quatro  páginas  com  a 

descrição dos programas.  O documento deste ano, se removermos o 

cabeçalho dizendo que é 2011, se aplica para qualquer ano, de 2000 

até 2000 e qualquer coisa.  Infelizmente, ele está muito genérico, 

não fala nada sobre os programas especificamente.

A  ausência  de  metas,  cronogramas  e  mesmo  de 

orçamento,  não  permite  que  avaliemos  qual  a  profundidade  do 

trabalho que se pretende ser alcançado na área de rádio.

Em relação  à  programação,  nosso  comentário  é  muito 

parecido com o do pessoal do jornalismo, não conseguimos visualizar 

quais  são  os  critérios  para  a  renovação  dos  programas  ou  o 

estabelecimento  de  novas  parcerias.   Não  conseguimos  visualizar 

direito  como  a  obrigação,  o  mandado  da  lei  de  que  se  deve  ter 

programas regionais, e como eles estão sendo cumpridos.  Sentimos 

também  uma  ausência  em  relação  ao  maior  contato  com  a 

programação das rádios latino-americanas, por exemplo, em forma 

de estabelecimento de convênios ou intercâmbio de programas.

O documento deste ano menciona que será realizado um 

seminário de planejamento estratégico.  No entanto, me parece que 



este planejamento estratégico já foi realizado na superintendência de 

rádio.

Finalmente,  o  nosso  ouvidor  ou  nossa  ouvidoria,  por 

diversas  vezes  mencionou reclamações  dos  ouvintes  em relação à 

qualidade do sinal que estava recebendo.  E aqui não há nenhuma 

menção em relação à atualização tecnológica dos equipamentos, pois 

sabemos que estão ocorrendo, como a própria Tereza comentou em 

relação à rádio de Belo Horizonte, mas o fato é que o documento não 

menciona nada disso, assim como não menciona nada em relação ao 

envolvimento  da  EBC  quanto  à  questão  da  rádio  digital,  se  será 

adotado o padrão de RM, IBOC, qualquer coisa assim.  Enfim, não há 

menção nenhuma.

Finalmente,  na  questão  da  integração  das  plataformas 

que aparece na página seguinte, não conseguimos visualizar como se 

dará  a  inserção  do  rádio  nessa  questão  da  integração 

multiplataformas.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, conselheiro.

Vamos  à  última  Câmara  de  Cultura  e  Educação.   O 

Conselheiro Daniel fará o relato.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Boa 

tarde a todas e a todos.



A  Câmara  de  Educação  e  Cultura  e  Meio  Ambiente 

participam  a  Conselheira  Heloísa  Starling,  Takashi  Tome  também, 

João Jorge, Ima, Presidente de nosso Conselho e eu.  Registre-se que 

a Conselheira Ima hoje não pôde comparecer à reunião que fizemos 

de  manhã para  examinar  esse  plano  de  trabalho,  o  que  já  vinha 

sendo considerado através de e-mails, etc.

Em termos gerais, a Câmara, pelos relatos que acabei de 

ouvir, acompanha as grandes linhas das reflexões críticas que aqui já 

foram encaminhadas, ou seja, todos nós estamos satisfeitos com os 

avanços da EBC e da TV Brasil em particular, por isso mesmo esses 

avanços  exigem  planos  de  trabalho  cada  vez  mais  precisos, 

profissionais, em torno dos quais se possa avaliar o trabalho da EBC a 

todo momento e anualmente em particular.

Desse ponto de vista, em relação à avaliação do trabalho 

realizado, esse é realmente um ponto crítico.  O plano de trabalho 

deve ser sempre precedido por uma avaliação crítica do que se fez no 

ano  anterior,  o  plano  de  trabalho  anual.   Todo  plano  quando  é 

elaborado  é  introduzido  por  uma avaliação  do  que  se  fez  no  ano 

anterior.  Aliás, desse ponto de vista cabe uma reflexão autocrítica do 

próprio  Conselho.   O  Conselho,  em  dezembro  do  ano  passado, 

deveria ter feito, ter incluído na sua agenda, uma avaliação crítica do 

ano de 2010.  Não tivemos, esse é um ponto maior de crítica, e o 

Conselho deve uma autocrítica também sobre isso, que esse plano de 

trabalho não foi introduzido por nenhuma avaliação crítica.  Isso já foi 

observado aqui por alguns conselheiros.

Quais foram os pontos fortes de 2010?  Quais os pontos 

fracos?  A questão da audiência, a questão dos resultados obtidos? 

Não há  nenhuma reflexão  sobre  isso.   Então,  fica  uma coisa  que 

empobrece necessariamente o que vem em seguida, mas, o que vem 



em seguida não deixou de ser muito decepcionante porque não chega 

a ser um plano de trabalho, o que foi apresentado, não chega a ser 

um planejamento.  O que foi apresentado é uma declaração geral de 

intenções, é uma fixação de parâmetros gerais.  Nesse sentido, houve 

uma regressão em relação ao ano de 1910 – estou fixado no ano de 

1910, é o ano da Chibata, talvez estejamos nos libertando da chibata 

aqui  nessa  reunião.   No  ano  de  2010,  embora  houvesse  alguns 

problemas,  como  esse  que  estamos  aqui  levantando,  havia  uma 

preocupação com aspectos concretos, com programas concretos.

É claro que a direção da EBC argumenta, e tem em certa 

medida  razão,  na  questão  da  imprevisibilidade.   Porém,  todas  as 

pessoas,  todas  as empresas,  todos os organismos,  os  estados,  os 

partidos,  as  pessoas,  quando  fazem  planos  evidentemente  que 

contam com a imprevisibilidade.  Agora, evidentemente que os planos 

sempre vão ser marcados por mudanças, mas, na medida em que 

haja um plano digno desse nome, as mudanças, quando efetuadas, 

deverão  ser  fundamentadas,  ou  seja,  estamos  mudando  porque 

houve essa condição, houve essa circunstância, houve esse problema, 

então, estamos mudando, senão fica o reino da nebulosa.  Quer dizer, 

como podemos avaliar no final do ano intenções, parâmetros gerais?

Por  exemplo,  exemplos  concretos,  quando  se  fala  em 

reforma completa dos sites.   Para quando exatamente?  Para que 

mês?  Em que mês teremos a reforma completa dos sites?  Criação 

do serviço espanhol.  Para quando?  Coberturas especiais.  Quais? 

Vamos fazer a cobertura das efemérides.  Quais efemérides?  Fica 

uma coisa extremamente vaga.  No final do ano a TV ou as rádios 

irão cobrir tais ou quais efemérides e vamos poder controlar, cobrar e 

discutir de que maneira?  As coisas foram enunciadas de tal maneira 

vagas que não há condição de se fazer nenhum tipo de controle.  A 

questão  dos  programas  independentes,  dos  programas  regionais. 



Quais são os percentuais desses programas hoje e que percentuais 

pretendemos  chegar.   Quando?   A  questão  do  cronograma  é 

absolutamente  essencial  em  qualquer  planejamento.   Você  fixou 

plataforma a partir da qual se pode controlar, se pode avaliar.

Eu gostaria de encerrar ressalvando a minha condição de 

interventor,  depois  de a  discussão se realizar.   Estou aqui  apenas 

procurando resumir os pontos principais formulados pela discussão da 

Câmara.   Eu  queria  terminar  enfatizando  os  seguintes  aspectos: 

primeiro, o plano haverá de ser anual; que a diretoria atual termine o 

seu mandato em outubro não quer dizer que a empresa vai terminar 

com ela, a empresa continua.  O plano tem de ser anual, não pode 

ser de dez meses, porque depois da diretoria não virá o dilúvio, a 

companhia continuará.  Precisamos de um plano anual.  Precisamos 

de um plano com objetivos definidos, com metas claras, apoiadas em 

cronograma  definido  para  que  possamos  avaliar  esse  plano,  esse 

planejamento.  Precisamos, do ponto de vista do conteúdo da grade 

da TV e dos rádios, ter os programas definidos, os programas que 

vão entrar, por que vão entrar, os programas que vão sair e por que 

vão sair, com breves explicações, para que possamos acompanhar.

Também  nos  interessam  cifras.   Que  percentual  do 

orçamento da companhia vai ser dado a determinados programas e a 

outros programas, para que possamos avaliar se as prioridades são 

justificadas?  Isso deve ser feito em nome dos interesses da empresa 

e  em nome dos  critérios  que por  lei  ela  deve observar.   É  muito 

importante que as metas e os objetivos em cada área tenham seus 

conteúdos definidos e as suas cifras estabelecidas.

Pensamos  que  se  essas  sugestões  são  aprovadas  pelo 

Conselho, trata-se para a EBC de reconfeccionar esse plano de modo 

que possamos ter um planejamento que possamos discutir, avaliar e, 



eventualmente, aprovar na próxima reunião do Conselho Curador.  A 

consequência a ser extraída desse tipo de crítica, que eu folgo em ter 

visto  compartilhada  em  grande  medida  por  outras  câmaras,  é  a 

necessidade da reconfecção do planejamento para 2011,  de modo 

que  ele  possa  ser  mais  uma  vez  considerado  e,  eventualmente, 

aprovado na próxima reunião.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada, Conselheiro.  Vamos às inscrições para as falas 

individuais.   Eu gostaria  que não repetíssemos o  que as  câmaras 

disseram, o que vier agora é algo a mais do que já foi dito, para que 

possamos avançar,  obter as respostas que podem ser respondidas 

hoje pela Diretoria Executiva que está presente.

Posteriormente,  passaremos à nossa avaliação e o  que 

seria resolução do Conselho.

Estão abertas as inscrições.

Pois não.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Tenho uma questão de ordem.  É o 

seguinte,  pelo  que  vi  das  câmaras  que  se  reuniram,  o  nível  de 

expectativa ou do que se entende que deva ser a programação é 

absolutamente heterogênea.  Precisamos chegar a um consenso de 

como vamos encaminhar esse processo.  No fundo a colocação do 

Daniel é que não dá para discutir o plano como está e tem de ser 

refeito com cronograma, orçamento e detalhamento.



Estou  chegando  agora,  não  quero  interpretar  o 

sentimento  da  plenária,  mas  se  essa  preliminar,  de  fato,  é  o 

sentimento majoritário, temos de discutir agora o encaminhamento 

da  reunião.   Quando  seria  feito,  se  é  possível  ser  feito,  em que 

condições será feito, para podermos debater.

O  segundo  ponto  é  o  seguinte,  sendo  este  um  outro 

documento  reelaborado,  tem  de  haver  uma  metodologia  de 

discussão.   As  pessoas  têm  de  ter  um  prazo  para  encaminhar 

emendas  ao  texto,  emenda  substitutiva,  emenda  aditiva,  emenda 

supressiva.   Você  vem  para  a  reunião  com  um  texto  base  e  as 

diversas emendas ou propostas que serão debatidas e decidas, com 

implicações.   Se  tiver  um orçamento  é  um tanto  melhor,  porque 

quando se propõe alguma coisa tem de se estimar o custo e ver como 

vai  fechar.   Se  não  não  vejo  como  o  Conselho  vai  fechar  essa 

programação.   Como  vai  fechar?   Não  vamos  conseguir  fechar  e 

vamos gastar um tempo aqui que eu nem sei se a diretoria tem para 

poder discutir Conselheiro a Conselheiro.

Proponho, sem prejuízo de que alguém queira fazer uma 

colocação, que gastássemos um pouco o planejamento do Conselho, 

como isso vai funcionar.  É esse documento base?  A Diretoria vai 

manter  esse  documento  e  é  a  partir  daqui  que  vamos  discutir. 

Segundo, se vai ser feito um novo documento ou se vamos aprimorar 

esse  documento.   Até  quando  vai  ser  feito?   Quando  vai  ser 

entregue?   Proponho  mudar  a  metodologia,  que  cada  um  tenha 

tempo, com antecedência, faça as suas emendas, todo mundo recebe 

e todos nós viremos para cá discutir uma coisa que tem organicidade. 

Sem isso, acredito que será muito difícil  conseguirmos fechar esse 

planejamento.



A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Tenho uma questão de ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Só um minuto, Tereza.  Vou responder ao Ministro.

Ministro, decidimos no início que ouviríamos as câmaras, 

em seguida,  algumas  considerações  individuais,  imagino  que  nem 

todos vão se manifestar, para que depois deliberássemos sobre o que 

seria a nossa resolução, se aprovaríamos o documento, se faríamos 

alguns  questionamentos  pontuais  ao  documento  ou  se  pediríamos 

para refazer.  A dinâmica que foi proposta no início e aceita é essa, de 

que as câmaras falassem, as 4 já falaram, individualmente cada um 

vai  falar.   Eu  gostaria  de  saber  quantos  Conselheiros  querem  se 

manifestar.  A Diretora Executiva, logicamente, vai responder várias 

questões.  Em seguida, passamos à deliberação desse colegiado.  Aí, 

sim, se precisamos de metodologia, se precisamos dar mais tempo, 

para que a Diretoria Executiva refaça o documento, se acrescentamos 

algumas informações aos documentos.  Enfim, já seria uma segunda 

etapa.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Sra.  Presidente,  a  questão  de 

ordem precede as inscrições.  A questão de ordem é de ordem dos 

trabalhos.  Não pedi pela ordem.  Pedi questão de ordem, ou seja, 

como é o encaminhamento da reunião.  Se a preliminar, pelo menos 

da câmara que ficou mais explícita, que o Daniel colocou, é de que o 

documento  não  permite  o  planejamento  adequado...   Se  isso 

realmente é interpretação majoritária, temos de discutir como vamos 



fazer.  Não adiantam contribuições individuais, porque elas vão ficar 

absolutamente dispersas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Pelo menos, garantimos que todos se manifestem, Ministro. 

Até agora só as câmaras se manifestaram.  Há Conselheiro que não 

participou das reuniões das câmaras, assim um ou outro gostaria de 

se manifestar.  Eu mesma não participei da reunião de câmara de 

manhã e tenho um questionamento à Diretoria Executiva com relação 

ao Programa do Ouvidor, que insistentemente tenho colocado, porque 

é  uma questão  de  ordem legal  que  ainda  não  foi  cumprida.   Há 

alguns problemas, sei que tem, e eu gostaria de saber da Diretoria 

Executiva se isso avançou do final do ano para cá.  São questões 

pontuais  que alguns  Conselheiros  podem ter.   Eu  pergunto  se  há 

alguém que gostaria de se manifestar para que passássemos para a 

segunda etapa, que é ouvir a Diretoria Executiva e, em seguida, fazer 

as deliberações.

Paulo,  Helena.   Vamos  abrir  as  inscrições.   São  três 

manifestações,  em  seguida,  ouvimos  a  Diretoria  Executiva,  e 

passamos para o segundo momento que é a deliberação de como vai 

se dar a dinâmica, que é a proposta do Ministro.

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria de Comunicação Social) – Pela ordem.  Somos novos aqui 

no  Conselho,  ainda  não  estamos  bem  familiarizados.   Esse 

documento  tem  linhas  gerais,  algumas  câmaras  manifestaram 

lacunas, o que falta detalhar, penso se o Conselho não deveria se 

manifestar hoje por rejeitar, por não aprovar o plano.



Deveríamos pedir que a Diretoria nos esclarecesse sobre 

essas lacunas, nos enviasse por e-mail, ao longo dos próximos dias, 

outras sugestões para que na próxima reunião já tivéssemos opinião 

formada  e  habilitados  a  opinar  e  julgar.   Não  devemos  rejeitar 

liminarmente  o  documento.   Ele  tem  linhas  gerais  e  princípios 

importantes que norteiam o plano de trabalho.  Devemos detalhar. 

Por exemplo, eu gostaria de receber o detalhamento dos programas 

em um quadro com a grade.  Talvez isso que o professor Daniel falou. 

Brasilianas,  ele  funcionou  nesse  horário,  ele  continuará  ou  não, 

porque o contrato acabou...  Há essa questão legal.  Os contratos 

acabam e não podem ser renovados etc.  Se tivéssemos sobre cada 

programa se ele vai  continuar ou não, o horário dele na grade, a 

audiência.  Penso que a audiência não é o principal fator, mas ela é 

fundamental  para  analisarmos  um programa.   Ao  longo  de  2010, 

tivemos  esse  programa,  nesse  horário,  com  tal  audiência.   Se 

pudéssemos ter mais dados sobre os programas, seria interessante. 

Sem invalidar  esse  documento  de hoje,  que  tem princípios  gerais 

importantes, que traçam um rumo de aonde a TV quer ir e aonde ela 

quer  chegar.   De repente  poderíamos fazer  esse  detalhamento  ao 

longo  dos  próximos  dias  e  na  próxima  reunião  aprovar  o  plano 

completo.  Essa é a minha sugestão hoje de encaminhamento.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Boa 

tarde a todos e a todas.  Uma questão que me chama atenção em 

relação a todo esse plano de trabalho é o orçamento.  O Ministro 

Mercadante colocou essa questão.  Não temos condição de avaliar 

sem saber o mínimo sobre o orçamento, ainda mais agora que houve 

um corte de 50 bilhões.  De que forma isso vai afetar o trabalho da 

EBC?



Vi, na semana passada, no Correio Braziliense, não sei se 

essa  notícia  procede  ou  não,  que  isso  afetaria  a  contratação  em 

concursos, de funcionários em número de 400 da EBC.  É preciso dar 

esse  esclarecimento,  inclusive,  para  termos  mais  elementos  para 

julgar, para avaliar esse plano de trabalho.  Sem isso fica meio vago. 

Precisamos ter alguma noção desse orçamento.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Obrigada.

Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Tenho 

certas dúvidas a respeito da intervenção da Ministra, porque o que 

penso ter sido a decisão da câmara não foi propriamente rejeitar o 

documento, mas foi reivindicar outro tipo de documento.  Ninguém é 

contra essas declarações de intenção, ninguém é contra a formulação 

dos parâmetros gerais que estão definidos, o que se argumentou é 

que é necessário um planejamento, com um nível de detalhe, que 

não de extrema minúcia, mas que seja um nível de detalhe que nos 

permita enquanto Conselho Curador acompanhar e avaliar o trabalho 

da companhia, porque é para isso que fomos criados.  Não se trata de 

uma rejeição política do texto encaminhado, trata-se de uma crítica 

ao texto encaminhado no sentido de que ele não contém elementos 

essenciais  que  nos  permitam  avaliar  o  trabalho  desenvolvido  e  o 

trabalho  a  ser  desenvolvido.   Eu  queria  esclarecer  esse  ponto. 

Entendi que esse foi o sentido das críticas das demais câmaras, de 

reivindicar,  digamos  assim,  outro  tipo  de  texto.   Ressalvado  esse 

documento que está aí e que é um documento interessante, ele fixa 



preliminares  e  parâmetros,  mas  a  reivindicação  é  de  um 

planejamento que observe essas sugestões.

Eu  queria  intervir  agora  individualmente  para  levantar 

dois pontos que me parecem importantes em um planejamento.  Um 

é a questão da cobertura pela TV das 24 horas do dia.  Esse ponto já 

foi levantado em reuniões anteriores, não aparece no texto atual e a 

meu ver deveria constar do planejamento.  Que constasse que não 

teremos  condições  de  cobrir  as  24  horas  ao  longo  de 2011.   Se 

aparecer esse tipo de alínea, vou discutir, vou questionar.  Penso que 

é importante a TV ter as 24 horas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Na página 23 consta.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Consta?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Ampliação da grade para 24 horas de exibição.  Esta meta 

constou no plano de trabalho de 2010, mas não pôde ser executada 

por falta de recursos humanos.  Hoje, são exibidas cerca de 22 horas 

diárias.  A ampliação continua sendo uma prioridade em negociações 

com a ASSERP.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Mas 

que fique uma prioridade...  É aquela coisa da intenção.  Esse estágio 

da intenção que temos de superar para alcançar o estágio do plano. 

Vamos alcançar as 24 horas em dezembro de 2011.  Ou não vamos!



Outra coisa.  É uma observação política mais geral.  Penso 

que  a  programação  geral  e  a  programação  do  jornalismo,  em 

particular,  da  TV  Brasil  está  muito  morna.   Está  muito  pouco 

dinâmica, muito pouco viva.  Já se observou que o contraditório não 

está muito presente.  Se não dá para competir com as TVs comerciais 

em aprimoramento técnico, em outro tipo de sofisticação, dá para 

competir e vencer a competição na questão de introduzir a polêmica. 

Estamos vendo agora na cobertura da crise do Oriente Médio, a Al 

Jazira está dando de 10 a 0 nas grandes companhias americanas e 

europeias,  porque  ela  introduz  a  polêmica,  o  contraditório,  a 

inovação.  Os programas da Al Jazira podem ser criticados mas eles 

não  são  mornos.   Nossa  programação  está  morna.   Essa  é  uma 

observação política geral que gostaria de levantar.  É uma discussão 

que não dá para se esgotar em pouco tempo.  A TV Brasil e as rádios 

deveriam se notabilizar por serem polêmicas e não manterem esse 

tipo atual de programação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira) – Concedo a palavra ao Ministro Mercadante.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência  e  Tecnologia)  – Primeiro  sugiro  que a Diretoria 

aprofundasse o documento proposto e a matriz poderia ser a base 

que a Helena propôs, ou seja, qual era a grade em 2010, quais eram 

os  programas,  de  quanto  tempo  era  o  programa  e  um  breve 

comentário  da  avaliação  daquele  programa:  esse  programa  era 

ótimo, era bom, era regular, era péssimo.  O péssimo saiu, queremos 

melhorar o regular e queremos que o bom fique.  Um comentário da 

grade de 2010.  Também na grade uma estimativa de orçamento: 



como foi executado o orçamento.  O custo médio de tal programa era 

de tanto, isso custa tanto, aquilo custa tanto, a fim de avaliarmos o 

espaço.   Segundo,  a  previsão  de  orçamento  para  2011.   Isso  é 

fundamental, porque se acontecer o que está acontecendo na maioria 

dos ministérios, vai ter corte no orçamento.  Não adianta criarmos 

uma programação quando talvez o caminho seja uma linha de grade 

televisiva  que  reduza  custo.   Temos  de  ser  criativos  para  poder 

reduzir  custo  e  tentar  melhorar  a  qualidade  de  tudo  o  que  foi 

proposto.   Colocaríamos  qual  a  previsão  de  grade  para  2011, 

inclusive mensal.  Começa assim e vai evoluindo em tal direção até o 

final do ano com novos programas entrando, um pequeno comentário 

em cada programa.  Vamos bater o olho e vamos entender o que era, 

o que se pretende e uma estimativa de custos de como está pensado. 

Na  própria  grade,  conseguimos  fazer  um  planejamento  básico  de 

quando os novos programas devem entrar ou serão substituídos ou 

ampliados.

Concordo com o Daniel  em um ponto:  temos de fazer 

mais  debates.   Faltam  debates  na  televisão  brasileira.   Há  uma 

editoralização  de  toda  a  programação,  especialmente  jornalística, 

história, cultura, uma linha editorial que está sendo impressa.  É uma 

crítica generalizada em relação aos veículos.  Não podemos repetir o 

mesmo equívoco e, pelo limite que temos com a TV pública, temos de 

ter  mais  cuidado  em  relação  à  editorialização.   Uma  forma  de 

superarmos isso é abrir o debate.  Vamos pegar temas polêmicos e 

colocar na televisão.  Vamos discutir agenda quente da sociedade, 

porque essa agenda vai diferenciar em relação ao jornalismo que está 

aí.  Se quiser saber a última notícia, vai ver a rede; mas se você 

quiser aprofundar em termos de qualidade uma discussão de fundo 

sobre a notícia que está lá, vem para a TV pública.  Se fizermos isso, 

vai reduzir o custo e podemos ter programas mobilizadores se nós 

tratarmos de temas sensíveis, que geram discussão e debate.  Não 



temos como concorrer em cobertura jornalística.  Podemos concorrer 

na  qualidade  do  debate  sobre  os  temas  relevantes  da  sociedade. 

Teremos uma redução de custo e um ganho de audiência e vamos 

cumprir o papel de ter uma visão pluralista sobre temas que formam 

opinião pública.

Nessa linha, gostaria de fazer sugestões específicas, pois 

não  participei  de  nenhuma Câmara  e  estou  chegando  agora.   Na 

parte  de  esportes,  qual  o  desafio  das  Olimpíadas?   Vamos  poder 

disputar todas as modalidades esportivas.  A EBC não pode ficar só 

transmitindo  futebol  de  menor  interesse,  porque  já  perdemos  a 

disputa.  Até considero interessante o Campeonato de Juniores, não 

vou  discutir  fazer  a  série  C.   Por  exemplo,  a  Petrobrás  fez  um 

programa  desportivo,  com  cerca  de  10  modalidades  que  podem 

ganhar 260 medalhas.  Como vamos disputar todas as modalidades, 

eles  estão  preparando  talentos  para  essas  modalidades  de  ponta. 

Poderíamos  cobrir  o  esporte  que nunca é  coberto  e  que ninguém 

acompanha.  O máximo que se vê é futebol, um pouco de vôlei e, 

raramente, um jogo de basquete.  É isso que tem na televisão de 

esporte.   Mas  há  uma  série  de  novas  modalidades  que  vamos 

disputar  nas  Olimpíadas  e  temos  de  motivar  esses  talentos.   As 

pessoas precisam saber dessas modalidades, entender o que é aquele 

esporte e tentar criar uma cultura alternativa.  A Petrobrás criou um 

programa  olímpico  hoje  e  podemos  cobrir  novas  modalidades  e 

mostrar  novos  atletas.   Tem  campeonato  nacional  de  tudo  para 

escolher esses atletas.  Vamos cobrir esses campeonatos nacionais 

em todas as modalidades.

Outra sugestão é que estamos fazendo uma programação 

com  o  MEC  que  estamos  chamando  de  Aula  Magna.   Queremos 

começar  com  100  grandes  intelectuais  brasileiros.   Por  exemplo, 

Rogério Cerqueira Leite vai falar sobre a Física.  O que ele gostaria de 



dizer  de  mais  importante  sobre  a  Física?   Ele  é  um  grande 

pesquisador.   Marilena  Chauí  fazer  uma  aula,  um  debate,  uma 

entrevista sobre Espinosa.  Qual a acinte do pensamento de Espinosa 

que ela propõe?  Poderíamos pegar o Fásio e falar qual a fronteira da 

nanotecnologia.   Queremos fazer isso com o MEC para colocar na 

internet.  Poderíamos encomendar um serviço como esse e fazer a 

primeira exposição pública através da nossa televisão pública com um 

gancho.  Temos um banco de tese no IBICT que tem 170 mil teses 

acadêmicas digitalizadas.  Estamos com 5 milhões de acessos.  Essa 

Aula Magna mostra um banco de tese, estimular o jovem a pesquisar 

mais, saber o que foi produzido.  Tem o Painel do Professor que o 

MEC fez e o Portal do Aluno e o Portal do Professor.  Se escolhermos 

grandes talentos no Brasil, as pessoas vão querer assistir, talvez não 

todos os temas, mas um tema de qualidade que poderíamos motivar.

Temos  no  nosso  Ministério  uma pauta.   Temos  grande 

interesse nesse edital para escolher a produtora da programação de 

divulgação  científica  para  jovens,  passa  pela  FINEP,  precisamos 

discutir  com  a  nova  diretoria  da  FINEP.   Proponho  que  vocês 

convidem o Glauco e discutam com ele, visto que ele tem interesse 

em ajudar nessa iniciativa.  Tinha a proposta de uma subagência de 

ciência, tecnologia, inovação e saúde na Agência Brasil, parece que a 

FIOCRUZ já portou recurso, queremos saber se essa subagência vai 

acontecer ou não, temos grande interesse que aconteça.  É possível 

fazer  parceria  com o Ministério.   Essa subagência vai  na linha da 

criação que é a questão do canal de CTI Saúde na TV Digital.  Se esse 

canal vai sair e quando, pois não está na programação apresentada. 

Precisamos saber para bater na porta.  Estava previsto que teriam 4 

canais públicos.  A EBC tem de discutir essa questão.  Proponho isso 

como um ponto de pauta.  Gostaria de saber como isso vai ficar e 

temos grande interesse nessa subagência.



Termino  minha  intervenção.   Teria  outras  sugestões 

pontuais.   Devíamos pautar  mais  polêmica.   Por  exemplo,  há um 

debate se o MEC deve ou não fazer uma política de formação contra 

homofobia.  Esse debate mobilizaria os evangélicos de um lado, toda 

a comunidade gay do outro, a sociedade esclarecida com uma visão. 

É uma discussão altamente delicada e quente.   Vamos colocar na 

pauta e discutir.  Tivemos um debate sobre reforma política.  Há um 

grande interesse em torno desse tema.  A televisão não vai  fazer 

isso.   No  máximo  a  TV  a  cabo  está  fazendo.   A  crise  que  está 

acontecendo hoje no Oriente Médio é o grande tema de interesse da 

sociedade,  todos  querem  entender  com  profundidade  aquilo.   No 

máximo achamos uma matéria na TV a cabo, um especialista fala 

alguma coisa e são sempre os mesmos comentaristas pautando sobre 

tudo, como se tivesse alguma profundidade e importância no que eles 

estão dizendo.  Não acho que tem tanta.  Se a TV entrar com uma 

agenda quente dos temas que estão no centro da cena, vai ganhar 

audiência  e  vai  cumprir  um  papel  importante.   Sempre  uma 

perspectiva pluralista, sem editorializar, abrindo o debate, motivando 

as pessoas a tirar suas próprias conclusões e oferecer informação de 

qualidade.  Esse é um bom caminho.  Sugiro também irmos na coisa 

mais alternativa.  Por exemplo, esporte.  Vamos pegar o esporte que 

ninguém vê,  que  precisa  estar  nas  Olimpíadas,  precisa  motivar  o 

jovem, aquele atleta que nunca vai estar no espaço do jornal e da 

televisão e vamos colocar na nossa televisão e tentar dialogar com 

comunidades específicas criando interesse.  Vamos voltar mais tarde 

com a nossa programação de ciência, tecnologia e informação.

Estamos  fazendo  uma  grade  de  todos  os  temas 

interessantes  que  existem  na  Ciência  e  Tecnologia  do  Ministério. 

Cada  instituto  está  colocando  o  principal  tema  que  gostaria  de 

divulgar,  explicando  numa  página  o  porquê.   Na  Amazônia,  por 

exemplo, temos várias instituições de pesquisas: como está sendo 



feito em pequenos igarapés a domesticação do pirarucu.  O camu-

camu é uma fruta  que tem dez vezes  mais  vitamina C do que a 

acerola.   O  Programa  Nuclear  Brasileiro,  o  INPE  está  fazendo 

avaliação do satélite americano na NASA que será lançado, estamos 

fazendo teste para o satélite mostrar o que é, do que se trata, como 

é feito.   Há uma agenda de ciência e tecnologia muito rica que o 

Brasil não vê e espero que consigamos mostrar.  Vamos trazer depois 

uma proposta de grade de programação jornalista ou documental, 

talvez  inclusive  esse  edital  possa  ajudar  muito  na  linha  de 

produzirmos  informação  de  qualidade.   A  grande  anterior  à  nova 

grade, um comentário em cada programa anterior ao que vai entrar, 

quando deve entrar, um orçamento de como foi gasto o orçamento e 

como se pretende gastar e como vamos administra um período de 

restrição orçamentária com tantas ideias ricas que estão aparecendo 

aqui.  Uma delas é polêmica no ar, ou seja, gastar pouco, não precisa 

pagar  pró-labore,  não  precisa  de  equipe,  coloca  no  estúdio  e 

esquenta  o  debate  que  nos  ajudará  muito  a  ganhar  audiência 

qualificada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães 

Vieira)  –  Conselheiro  Antônio  Martins,  em  seguida,  a  Diretora 

Executiva.  Teremos uma pausa às 16h30.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS –  Quero  fazer  um comentário  rápido.   A  colocação  do 

Ministro Mercadante é boa, ele tem uma visão muito ampla sobre 

vários assuntos que se debatem em função da vida pregressa dele 

enquanto  senador  durante  tantos  anos.   Sendo  mais  objetivo, 

gostaria  que  esses  relatórios  feitos  –  eu  não  tinha  conhecimento 

desses  relatórios  explanados  aqui  –  que  contêm  uma  série  de 



sugestões  sobre  cada  uma  das  câmaras  envolvidas  deveriam  ser 

passados para área executiva para que a mesma, com base nesses 

relatórios, coloque qual o custo dessas inovações ou modificações que 

estão sendo sugeridas.  Ao mesmo tempo avaliando custo, a área 

executiva  deve nos  dizer  da  viabilidade ou  não  dessas  sugestões. 

Vejo  na  minha  empresa  que  não  consigo  impor  para  os  meus 

executivos o que eu quero.  É preciso estudar a viabilidade versus o 

custo  que  vai  implicar  dentro  desse  sistema.   Feito  isso,  a  área 

executiva  deve  apresentar  um relatório  ao  Conselho  Curador  e  a 

partir desse relatório entraríamos na fase de debates para buscar o 

caminho final.  Essa deveria ser a escada que deveríamos subir para 

poder chegar a uma conclusão dentro daquilo que o Ministro fala. 

Tem de haver uma visão muito mais ampla.  Nós não conhecemos 

muitos  problemas  que  são  oferecidos  hoje  no  cenário  mundial. 

Dentro  desse  programa,  na  parte  de  deficientes,  no  transporte 

coletivo, estamos quase tão avançados quanto os Estados Unidos.  A 

partir de 2014 todos os ônibus e veículos coletivos serão obrigados a 

ter o equipamento de acessibilidade ao deficiente, seja a rampa, seja 

o elevador, seja o ônibus de baixo piso com aquele nível que o ônibus 

inclina  e  o  deficiente  pode subir.   Tudo isso já  estamos fazendo 

normalmente  nos  ônibus  novos  e  a  partir  de  2014  tudo  que  é 

ônibus, inclusive os velhos, vão ter que ter isso.

A Senhora,  inclusive,  querendo  ampliar  mais  os  seus 

conhecimentos sobre isso, a Marco Pólo está lá, à sua disposição, 

estamos muito avançados nisso.

Mas  eu  penso  que  isso  que  o  Ministro  fala,  de 

ampliarmos,  essa guerra,  por  exemplo,  agora,  no Oriente Médio. 

Esse negócio...



Temos uma fábrica no Egito tivemos de fechá-la, mandar 

seis executivos de volta para cá, está tudo lá em stand by.  A fábrica 

produz 100 (cem) ônibus por mês, não é muito, mas está lá.

Na Índia nos temos outra que fabrica 800 (oitocentos) 

ônibus por mês, e se acontece um problema desse na Índia?  Onde 

é que vai parar esse negócio todo?

Isso é um problema seriíssimo porque é um foco aqui, 

outro lá, outro lá, pois o árabe é gozado, não sei se tem alguém 

aqui que é árabe,  mas quando não briga com o judeu ele briga 

entre si.

Então, é um povo que está sempre em ebulição e isto é 

assunto que as pessoas precisam conversar.  Então, eu sugeriria 

que fosse feito isso, não sei o que a Presidente Tereza acha que 

seria  possível  analisar  nesses  relatórios,  mas  sem  o 

pronunciamento  da  área  executiva,  esse  negócio  não  tem como 

progredir, não vai para frente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O  Conselheiro   Paulo  pediu  brevemente  a 

palavra.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Vou 

ser bastante breve mesmo.



Dentro  do  programa  para  2011  gostaria  apenas  de 

chamar a atenção de todos para que nós procurássemos sempre 

reforçar os programas regionais.

Venho lá do interior de Santa Catarina e converso com 

aquele povo lá e sinto falta, sinto que eles manifestam esse desejo. 

Já temos feito alguma coisa nesse sentido, mas que ampliássemos 

sempre a questão do Regional nesse imenso, gigantesco país que 

é o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do Sul.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos passar a palavra agora para a Diretora 

Executiva.

Tereza, por favor, pode começar.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Queria, em primeiro lugar, pedir aos Conselheiros que 

ouvissem os Diretores da EBC, de cada área de atuação de seus 

canais, na produção dos canais da EBC.

Ou seja, a EBC é um  holding.   Ela dirige um sistema 

público de comunicação e implantação, com essa natureza, e eu 

presido a holding de um complexo.

Não  sou  Diretora  de  Televisão,  não  sou  Diretora  de 

Rádio, não sou Diretora de nenhum canal, sou Diretora Presidente.



E a empresa tem vários defeitos de estrutura, inclusive 

de não ter, por exemplo, uma Diretoria de Televisão.  Não sei se 

vocês sabem que não existe.

Quem é o Diretor de Televisão da EBC?

Vocês conhecem?

Ninguém conhece.

Então, fazemos esses papéis múltiplos, mas penso que 

é  importante  para  avançarmos  que  os  Conselheiros  ouçam  a 

Diretora  de  Jornalismo,  o  Diretor  de  Operações  de  Engenharia, 

sobre o sinal que vocês tanto falam, por que não melhora?  Será 

que é por que somos incompetentes?  Apenas, como o Conselho 

sugere.

Então, gostaria que o Diretor de Programação, que ali 

está sob vários aspectos,  eles é que devem falar,  vocalizei  aqui 

uma síntese.

Agora,  proponho  que  nós  façamos  esse  seguinte 

procedimento.

Quero  falar  de  algumas  questões  gerais  e  esclarecer 

grandes equívocos que foram aqui mencionados.  E fazer alguma 

reflexão sobre o momento.  E, depois, talvez, a Presidente decide 

se seria depois do coffee-break ou não.  E os responsáveis setoriais 

falariam.   Não  posso  falar  por  todos,  não  sou  executiva,  sou 



Presidente da Empresa.  Vocês sabem que há uma diferença de 

papéis, embora eu seja muito executiva.

É preciso ouvir isso.  Porque acontecem coisas lá em 

cada setor.

Agora eu queria fazer algumas considerações de ordem 

geral.

Primeiro,  queria registrar  a distância oceânica,  abissal 

que existe entre o mundo do Conselho e o mundo da EBC, entre as 

expectativas e desejos do Conselho que nós compartilhamos no 

pleno  do  desejo,  do  sonho  e  as  reais  possibilidades  de  uma 

empresa como a EBC.

Que entre os Conselheiros só uma pode testemunhar, 

que é a Ministra Helena, as dificuldades de uma empresa pública, 

altamente  limitada,  do  ponto  de  vista  jurídico,  de  suas 

possibilidades  jurídicas,  não  é  nem  do  orçamento,  porque  o 

Presidente Lula foi absolutamente correto na sua promessa quanto 

ao  orçamento.   Sempre  disse  que  não  havia  problemas  com o 

orçamento,  existiam  problemas  com  as  amarras  do  estado 

Brasileiro,  com  a  herança  recebida,  maldita  no  sentido  de  que 

durante 50 (cinquenta) anos nos fez comunicação pública e o que 

se tentou fazer foi desvirtuado em aparelhismo e outras coisas que 

resultaram  em  um  conjunto  de  sucatas  que  estamos  tentando 

erguer.

Estamos  fazendo  a  TV  pública  do  nada,  a  partir  de 

quatro  canais  abertos,  estamos  criando  a  televisão  por  satélite, 



fazemos com que ela chegue a todos os estados do Brasil  pela 

banda C, pelos acordos com os estados, lutando politicamente com 

cada  governador,  fazendo  acordos  aqui  e  ali,  porque  o  que  o 

Governo  Federal  tinha  para  entregar  para  a  EBC  eram  quatro 

canais e com circunstâncias administrativas muito complicadas.

Mas eu  quero  chamar  a  atenção  para  essa  distância 

abissal para não serem pronunciadas coisas assim.  Vamos sair das 

intenções e da prioridade e vamos fazer a grade 24 horas.  Nós 

estamos querendo subir para 22 horas e meia e o Rogério falará em 

detalhes sobre isso, ele é o operador da grade.

Agora, como é que eu contrato sem concurso, pelo amor 

de  Deus,  para  colocar  mais  pessoas  e  fazer  um  turno  de 

programação?  Não é por falta de conteúdo.

Essas  coisas  vocês  precisam ouvir  para  não  dizerem 

impropriedades.   E  foram  ditas  muitas  impropriedades  nesse 

sentido.

Sei  que  não  é  para  me  atacar.   É  porque  vocês 

desconhecem o outro lado da lua, que é a dura realidade com que 

estamos tentando fazer o sistema de comunicação.

Claro,  alguém pode dizer  assim,  então,  por  que você 

está tentando fazer?  Porque nos conseguimos muito a partir  do 

nada.  Aprovamos uma lei que é um marco regulatório dos mais 

avançados  do  mundo.   Estamos  com  uma  televisão  no  Brasil 



Nacional, quando antes não existia, existia a TVE no Rio e a TV 

Nacional em Brasília, isso é o que a União tinha.

E estamos com uma TV no mundo, em muitos países, 

que é uma TV pública.

Então,  essa  distância  abissal,  nós  precisamos  nos 

entender, senão vamos ter um impasse.

Por exemplo, qual é o papel do Conselho Curador?

A  discussão  que  houve  aqui  hoje,  pareceu  que  o 

Conselho é o Conselho de Administração, porque para conhecer a 

EBC, Ministro Mercadante, é preciso conhecer a sua lei de criação 

e nem todos tem familiaridade, sobretudo os que chegaram agora.

A EBC é uma empresa estatal muito peculiar.  A EBC é 

uma empresa estatal.   Os canais é que são públicos, ou seja,  o 

Conselho está aqui para opinar sobre os canais, por isso a EBC 

possui  um Conselho de Administração,  que será presidido agora 

pela Ministra Helena.  Como manda a lei.

Eu discuto o orçamento lá, como manda a lei, e gestão 

administrativa da empresa estatal lá, como manda a lei.

Agora  se  for  mudar,  tudo  bem,  posso  vir  discutir 

orçamento aqui, não tem problema nenhum.  Mas não está no plano 

da Lei nº 11.652, não está no plano dos Estatutos e de nenhum 

Decreto.



Este Conselho precisa se entender, então, sobre o que 

é, porque ele não é de administração.

Diz a Lei que ele orienta a programação para que ela 

seja diferenciada, complementar, nem manda a Lei que discutamos 

programa  por  programa  aqui,  a  televisão  não  se  gere  assim,  é 

orientação editorial, por isso, quando se fala “este plano, que ele é 

vago, não tem metas”, é porque ele tem diretrizes editoriais, mas 

nós podemos fazer diferente, desde que pactuemos que vai ser de 

outro modo, porque se for para discutirmos qual o programa, qual o 

que sai, qual o que entra, quanto custou, quanto é não sei o quê, se 

for  para  ser  desse  jeito,  quer  dizer,  é  um  outro  Conselho  de 

Administração, tudo bem, nós faremos assim, mas vamos pactuar 

isso.  Tem que chamar o Governo, que é o financiador, tem que 

chamar os juristas e vamos interpretar a Lei.  E vamos ver.  “Olha, 

vai ser assim, nós vamos discutir tim tim por tim tim no Conselho 

Curador”.

Por  exemplo,  tecnologia,  não  tem  realmente  nada, 

Conselheiro,  sobre  o  rádio  digital,  porque  esta  é  uma  política 

tecnológica, este Conselho diz a Lei que orienta a programação.  Eu 

falaria  muito  tempo sobre  outras  coisas.   “Ah,  aqui  não  se  está 

falando sobre...”.

Queria  dizer,  Ministro  Mercadante,  que  os  canais 

públicos previstos no Decreto de 2006, o de nº 5.820, são canais 

digitais que o Presidente Lula, no Decreto da criação da TV digital, 

previu, seis redes públicas digitais.  Uma é a da EBC.  Uma, a outra 



é  do  MEC,  a  outra  é  do  MINC,  duas  da  Legislativa,  uma  do 

Judiciário e uma da Cidadania a ser executada pelo MINICOM.

O que a EBC está se propondo é criar uma plataforma 

única para que estas outras redes, que não são nossas, são dos 

Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, possam operar de forma 

mais barata, econômica e moderna, do ponto de vista tecnológico 

através  de  um  operador  único,  é  um  debate  que  o  Conselho 

também entrou, embora, a meu ver, não lhe pertença.  Mas isso é 

um projeto de Governo.

Só para responder aquela sua questão, as duas outras, 

sim, tem a ver com a EBC.

Mas quando é que vai ter este site?  Quando a licitação 

ficar pronta, senhores.  Estudem a Lei nº 8.666, vocês sabem que 

uma licitação não tem data, tem contestações, vão ao Tribunal de 

Contas  da  União  e  depois  podem ser  anuladas,  como  já  foram 

muitas vezes na EBC.

Por  que  não  temos  mão-de-obra  de  informática 

terceirizada?   Porque  a  nossa  licitação  sofreu  um processo,  na 

época do auge dos ataques a EBC, qualquer desculpa valia para 

atacar a EBC, e se anulou uma licitação fundamental.

Então, eu falaria muito,  mas não quero ser exaustiva, 

mas  as  coisas  que  eu  estou  falando  têm  uma  base  profunda, 

sincera e verdadeira na realidade.



Convoco qualquer  um a ir  viver  dentro  da EBC,  para 

conviver com o Ricardo Collar na execução orçamentária, com o 

Gontijo  na  luta  diária  para  qualificar  sinal  e  transmissão,  com o 

Garcez atendendo o Governo Federal.  Nós transmitimos os atos do 

Poder Executivo, transmitimos a posse da Presidenta Dilma para o 

mundo, produzimos uma série de conteúdos cotidianos, semanais e 

tal,  para o Governo, mediante contrato,  de forma completamente 

separada da gestão dos canais públicos.  É outra Diretoria, quase 

outra  empresa,  só  não  tem  outro  CNPJ,  mas  tem  até  outras 

equipes.

Mas  quem  assistiu  a  posse  da  Presidenta  Dilma  viu 

como pela primeira vez o Estado Brasileiro dispôs de um sistema 

público que transmitiu o sinal de um ato de Estado como foi a posse 

da Presidenta Dilma, foi a EBC que fez.

Penso que vocês precisam conhecer a EBC, precisam 

conhecer a grade, como é que se gere grade, nós não podemos 

falar hoje sobre a grade que vamos lançar em abril.  Rogério falará 

sobre isso.

O que é que vai estar pronto até lá?

Vai  ter,  como  sempre  nós  trouxemos,  grade  nova, 

Conselho,  sempre  trouxemos  aqui,  ou  não,  senhores?   Sempre 

trouxemos a  grade  quando ela  fica  pronta,  quando sabemos  os 

conteúdos que estão produzidos.



Não estou entrando em jornalismo, não estou entrando 

na seara de nenhuma Diretoria porque quero falar dessas coisas 

gerais.

O  Conselho,  que  agora  quer  ser  gestor  da  empresa, 

nunca deu uma diretriz sobre que plano de trabalho é este.

Vocês me desculpem, mas se você tem um plano você 

diz: “Eu quero os conteúdos classificados pelo regime contratual”. 

Se ele é de rede, se é regional, se é da produção independente, se 

é próprio.  Classificado assim, o Conselho nunca deu essa diretriz, 

nós  sempre  apresentamos  as  diretrizes  editoriais.   Se  agora  é 

diferente – depois a Senhora fala, Conselheira – o Conselho não 

deu diretrizes, pelo menos a mim não chegou nenhuma diretriz.

“Olha o Conselho quer que o plano tenha isso,  tenha 

custo,  tudo  isso  que  vocês  falaram,  custo  de  programação...”. 

Podemos fazer assim, tenho muita humildade para fazer.  Não está 

bom?  Certo, vamos fazer outro, não tem problema, não.

Agora,  as diretrizes não foram dadas,  nós apontamos 

assim,  rumos  editoriais,  não  falamos  de  gestão  de  custo,  de 

orçamento,  até  porque  nem  sabemos  de  quanto  vai  ser  o 

orçamento  da  EBC esse  ano  depois  dos  cortes.   Porque  ainda 

estamos  aguardando  diretrizes  do  planejamento,  como  eu  digo, 

como empresa ela é estatal.



Foram ditas muitas  coisas que eu não vou ter  tempo 

para  responder  e  que  espero  meus  companheiros  da  Diretoria 

falem, mas eu estou querendo falar dessas questões gerais.

Temos que definir  qual é o papel do Conselho, se for 

para discutir tudo, inclusive orçamento, pessoal, concurso, custo de 

cada programa,  detalhes da  grade,  se o  Conselho vai  se  tornar 

executivo a esse ponto, tudo bem.  Vamos ver se isso funciona, 

mas não é esta a minha leitura do papel do Conselho Curador.  A 

EBC  tem  Conselho  Curador,  Conselho  de  Administração  e 

Conselho Fiscal.

Espero, companheiros de gestão, que vocês esclareçam 

as questões pontuais como, por exemplo, debates sobre programa 

que acabou, aliás foi na gestão da Helena, não foi isso, não acabou 

para  dar  direito  a  reprise  nenhuma,  acabou  para  dar  direito  ao 

programa “Três a um”, criado na gestão da Ministra Helena e que 

continua  sendo  muito  bom  e  que  na  semana  passada  fez  um 

belíssimo debate sobre o SUS com três posições diferentes sobre o 

SUS.

Acho que é preciso conhecer televisão, é preciso ver o 

que se está fazendo, espero que vocês me complementem para eu 

não  falar  sozinha,  esclarecendo  várias  questões  da  Diretoria  de 

cada um de vocês.

Proponho que o Conselho reflita sobre isso.

Qual é o papel do Conselho?



É gerir ou é supervisionar a produção, a programação?

Chegar aqui e falar, como é o Conselho da BBC?  Como 

faz o Conselho da EPTV da Espanha?

Como faz o Conselho da RTP?

Olha  a  programação  e  fala:  “Falhou  ali.   Isso  não 

pertence à TV pública, não é pertinente fazer isso.” Voto de censura 

no Diretor, no Presidente ou seja lá em quem for.

Isso  fazem  os  Conselhos  das  televisões  européias, 

agora se aqui é ao contrário, é antes, que nós vamos definir o que 

faz a televisão, não precisa de Diretoria Executiva.  O Conselho é a 

Diretoria Executiva e a Diretoria Executiva é tarefeira.  Pronto.

Isso precisa ser  esclarecido.   Gostaria  muito  que nós 

travássemos esse debate, acho-o muito importante.

Peço a vocês que peguem as questões pontuais pois 

vou deixá-las para vocês.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Tereza.



Temos agora que fazer uma pausa, temos duas pessoas 

inscritas, que são a Heloísa e a Ana.

Vou dar a palavra a elas nesse início...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Mas a minha proposta foi a seguinte, Sra. Presidente. 

Desculpe-me.

Mas  eu  vou  falar  de  questões  gerais  porque  os 

Diretores, inclusive, esclarecerão com mais propriedade, não tenho 

a  sensibilidade  da  grade,  o  Rogério  vai  falar  sobre  isso,  falará 

melhor do que eu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Nós vamos tomar um café e depois retomamos 

para que a gente possa...

Gostaria que as duas Conselheiras fossem bem breves 

para que a gente possa fazer esse intervalo.

Heloísa, por favor.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Aceito o argumento, mas não me altera o samba tanto 

assim.



A intenção, pelo menos na minha câmara, que discutiu, 

foi entender que a nossa função é lidar com a linha editorial, com a 

programação e com a aplicação prática.

Ao pedir  um plano de trabalho,  tudo bem que eu sei 

fazer plano de trabalho para o CNPQ, e pedir  que tenha metas, 

cronograma,  balanço,  resultados,  orçamentos  e  planejamento, 

estamos entendendo que isso nos permitirá trabalhar sobre a linha 

editorial,  sobre a programação e sobre a aplicação prática.  Não 

somos gestores dessa televisão, não preciso trabalhar dentro dessa 

televisão  para  poder  discutir,  e  é  bom  que  eu  não  trabalhe, 

inclusive,  para  que  eu  possa  discutir  a  linha  editorial,  a 

programação e a aplicação prática, se eu trabalhar aqui dentro, o 

meu olhar de fora...  é por isso que estou no Conselho Curador, não 

quero discutir o orçamento, não tenho a menor intenção de discutir 

o orçamento, quero saber qual é o orçamento e como que ele foi 

distribuído,  para  que  eu  possa,  de  acordo  com a  Lei  de  2008, 

discutir linha editorial, programação e aplicação prática.

Aceito  o  argumento,  mas  gostaria  que  o  samba  não 

fosse alterado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada.

Ana, por favor.



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Eu iria 

na linha do que a Heloísa falou, mas eu só queria dizer, Tereza, que 

eu acho que você pegou uma coisa que...   é  exatamente,  você 

alterou o samba, vamos dizer.

A nossa intenção é ter as informações necessárias para 

fazer uma avaliação responsável desse plano, só isso, mais nada.

Posso falar?

Mas está sendo agora.  Qual é o problema?

Nós construímos tudo isso junto, não é?

Para as pessoas sentarem e conversarem agora.  Qual 

é o problema, Tereza?

O orçamento  de uma TV,  de  uma empresa pública  é 

público.  Não precisa ficar...

Pois é isso, por que você está pulando tanto, então?

Pelo amor de Deus, Tereza.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – O que estou dizendo é que essas diretrizes que vocês 

estão cobrando agora não foram apresentadas ao tempo certo.



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK  SAIBRO –  Mas 

vão ser agora.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Então, você refaça de acordo com as diretrizes, em 

torno dela, em cima delas.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Foi ponto da Diretoria Executiva ao Conselho.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Pois é, 

então tá, não foi aceita e pronto.

Uma outra coisa, eu sei que eu sou muito gaúcha, às 

vezes,  no jeito  que eu falo,  mas essa coisa de fazer  separação 

entre  as  pessoas  do  Conselho  e  a  Diretoria  da  EBC,  isso  não 

existe,  estamos  aqui  com  a  mesma  finalidade,  com  o  mesmo 

objetivo.   E todos nós aqui  temos história  nesse campo público, 

então, eu penso que você tem que ter mais cuidado quando você 

fala desse jeito.

Sinceramente.



A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Eu não acusei ninguém de nada.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Não é 

que acusou.  A diferença abissal entre o Conselho e...

Não, não há.  As pessoas que estão aqui têm história e 

responsabilidade na área pública.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Que  há  uma  diferença  abissal  de  percepção  da 

realidade da EBC, há.

Há  porque  é  preciso  conviver  com  a  gestão, 

Conselheira.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK  SAIBRO –  Nós 

estamos apenas fazendo sugestões, Tereza, são sugestões.

E queremos mais informações, é só isso.

CONSELHEIRO ALOIZIO MERCADANTE (Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Deixa eu tentar ajudar aqui para 

sairmos para o café para encontrarmos um bom caminho.



Eu, particularmente, peguei a sugestão da Helena como, 

no meu ponto de vista, em ciência do Conselho Curador.

Quando ela falou o seguinte, vamos pegar a grade que 

nós tínhamos, com uma breve análise de balanço de como é que 

ele evoluiu, o que ela foi aprimorando, o que aconteceu e vamos 

analisar qual é a proposta de grade em linhas gerais.  É evidente 

que ao longo do ano alterações vão ser feitas em relação a previsão 

inicial, mas o planejamento para 2011 é essa ênfase.  Na área de 

esporte vai ser assim, jornalismo, cultura, documentário, parcerias, 

características,  fazer  uma  previsão  de  grade,  o  que  se  está 

pretendendo aprofundar, substituir, alterar, enfim, teríamos o quadro 

geral.

O orçamento que nós precisamos discutir, o orçamento 

quem  decide  é  o  Congresso  Nacional  e  o  Ministério  do 

Planejamento.  Conselho Curador não vai decidir orçamento, mas o 

orçamento é importante para vermos quais são as restrições porque 

senão,  por  exemplo,  no  orçamento  e  em  uma  explicação 

institucional vão ficar claras as dificuldades, como foi apresentado 

hoje aqui.

Em  relação  ao  nosso  portal,  não  foi  possível  fazer 

porque está sob licitação, espera-se que se conclua em tal data.

Penso  que  se  fizer  uma  grade,  um  planejamento  da 

grade e uma aproximação orçamentária, porque eu acho que vão 

haver  restrições  orçamentárias,  para  podermos  aproximar  o 

Conselho Curador do chão do estúdio, vamos precisar saber que 



vamos ter restrições orçamentárias, não adianta propormos coisas 

que são  custosas porque não vai  ter  dinheiro  para fazer,  então, 

parte  da programação vai  ser  terceirizada porque é  mais  barato 

contratar  documentários  próprios  e  outras  coisas,  a  produção 

própria, temos que colocar aquilo que é essência da programação, 

aquilo que é o coração da TV.

E algumas sugestões aqui eu acho que são bem...  Por 

exemplo,  aquele  programa “Três  a  um”,  é  um modelo  que  está 

faltando  na  televisão  brasileira,  é  um  modelo  que  temos  que 

aprofundar  e  acho  que  mais  debates,  como  foi  colocado  aqui, 

podem  ser  um  grande  instrumento  para  mobilizarmos  a  opinião 

pública, o formador de opinião, e fazer um diferencial em relação a 

essa  coisa  pasteurizada que está  na  maioria  das  programações 

jornalísticas do Brasil.  Respeitando o caráter público.

Então,  eu  acho  que  as  contribuições  foram positivas, 

podíamos tomar um café para relaxar um pouco e depois efetuar o 

nosso encaminhamento de aprofundamento do trabalho,  como é 

que vamos encaminhar essa relação, esse diálogo entre a Diretoria 

e os Conselheiros.

Mas proponho tomarmos um café.

Talvez um suco de maracujá seja bom, também.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Antes  de  tomarmos  o  café,  só  gostaria  de 

esclarecer uma coisa, lembrar.

Lembrar  a  todos  que  no  início  do  ano  passado 

determinamos que o plano anual deveria ser baseado em objetivos, 

ações, metas, cronogramas, associados à grade, foi assim que ele 

foi apresentado e aprovado pelo Conselho.

Então,  os  Conselheiros,  logicamente,  esperavam  que 

dessa vez fosse feito da mesma forma.  A questão orçamentária 

entrou realmente esse ano, agora, como alguma coisa a mais no 

plano  que  deliberamos  no  ano  passado,  nós  tínhamos,  sim,  e 

colocamos isso para a empresa e esta apresentou dessa forma no 

ano passado.

Nesse ano foi apresentado de forma diferente, por isso 

que os Conselheiros, imagino, tenham sentido falta das informações 

básicas para pode aprovar o plano.

Então, paralisamos agora os trabalhos, vamos para um 

café e depois retomamos para deliberar finalmente sobre isso.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Uma questão de ordem sobre isso ainda por fim.

Entre muitas impropriedades ditas nessa última rodada, 

Sra. Presidente, gostaria que a Senhora esclarecesse.



A Senhora cobrou uma prestação de contas do plano de 

2010 que foi realizada, nesta sala, uma prestação de contas sobre o 

plano.

E, penso, que todos se esqueceram disso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – No meio do ano.

Houve sim uma avaliação em setembro, o que algumas 

pessoas sentiram dificuldade foi que nos três meses seguintes não 

houve uma avaliação.

Mas em setembro a Diretoria Executiva veio aqui prestar 

contas, sim.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas 

em setembro ainda faltavam três meses para terminar o ano.

(intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos retornar, Srs. Conselheiros.

Fiz  algumas  anotações,  uma  de  que  houvesse  uma 

complementação  do  plano  que  foi  apresentado  pela  Diretoria 



Executiva,  só  não  anotei  os  tópicos,  objetivos,  ações,  metas,  o 

cronograma e a grade.

Então, essa é uma proposta que o orçamento...

Introdução  com  avaliação  do  ano  anterior,  ano  2010, 

objetivos, ações, metas, cronograma, orçamento e a grade.

Penso  que  poderemos  também  reunir  todas  essas 

considerações  feitas  pelas  câmaras  que  estão  e  apresentar  a 

Diretoria  Executiva,  pediria  para  que  o  Diogo  que  a  gente 

organizasse, eu, ele e a Ana – Ana pode ser? – organizássemos em 

um  só  documento  e  o  apresentássemos  as  considerações  a 

Diretoria Executiva.

Está bom, Tereza?

Vamos reunir todas essas considerações e solicitamos 

que haja uma reapresentação do plano,  penso que somente por 

escrito,  não  precisa  que  haja  uma  apresentação  formal,  não  é 

mesmo?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

sugeriria que isso fosse encaminhado aos Conselheiros com dez 

dias de antecedência.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Da próxima reunião?

Tem alguma outra proposta, essa proposta eu acho que 

é a do Conselheiro José Antônio?

A proposta é que haja uma reapresentação do plano dez 

dias antes da próxima reunião.

Vamos discutir  agora o calendário,  com os tópicos de 

introdução, com uma breve avaliação do ano de 2010, objetivos, 

ações, metas, cronograma, orçamento e a grade.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Questão de ordem.

Quando  eu  falei  em  resposta  aos  comentários  do 

Conselho, propus, e a senhora parece ter acolhido, que eu ia falar 

de forma genérica e quanto às várias questões pontuais levantadas 

que os Diretores iriam falar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Pois é, eu fiz uma avaliação durante o café e 

alguns Conselheiros acharam, a maioria pelo menos, que não seria 

necessário.

Então, por isso que eu retomei...



A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Mas, assim, ficaremos sem respostas porque eu não 

respondi...

Falou-se,  por exemplo,  uma série de coisas ali,  como 

não ter programa de debates na televisão, a Diretora de Jornalismo 

iria responder.  Ela iria falar sobre o assunto.

Não está se propondo reformar o Repórter Brasil, está 

se  propondo  avaliar,  uma  série  de  respostas  que  ela  iria  dar  e 

estava pronta para dar.  O Diretor de programação iria falar sobre 

uma série de coisas.

E eu não falei porque eles iriam falar e agora ficamos 

sem respostas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos mais quarenta e cinco minutos, se os 

Conselheiros acharem que é importante fazer essa breve exposição 

dos Diretores.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Uma 

ponderação.  Acho que já tivemos essa experiência aqui e não foi 

muito  proveitosa,  acho  que  nós  ouvimos  aqui  no  Conselho  a 



Presidente.  A EBC não é dirigida por uma confederação de líderes, 

é dirigida por um Presidente e seu Conselho.

Mas não podemos aqui,  a toda hora que houver uma 

questão, entrar com vários Diretores da EBC...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUNIVEL (Diretora 

Presidente) – Então, eu reivindico um tempo para eu mesma falar, 

Conselheiro, porque eu não falei para que eles falassem.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Nós 

temos um tempo que é limitado.  Às vezes a capacidade de falar 

não tem limites, mas o tempo que temos possui limites.

Ficamos até seis horas da tarde e já são cinco e vinte.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  – Então,  quantos minutos possuo para responder  as 

críticas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) –  Vou sugerir, então, que façamos o seguinte. 

Também estou preocupada com o calendário do Conselho Curador 

e  não  podemos  deixar  de  resolver  essa  questão  do  calendário, 

então, vou apresentar uma proposta de calendário e depois, tendo 



tempo,  e  eu  presumo  que  teremos,  a  Presidente  terá  mais  um 

tempo para esclarecer os pontos que ficaram sem ser esclarecidos.

Então,  pediria  que  vocês  vissem  a  agenda  e  vamos 

propor o seguinte: estamos no dia 22, a próxima reunião proposta 

seria 22 de março...

CONSELHEIRO  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Não seria dia 29?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Não,  modificamos  porque  a  maioria  dos 

Conselheiros não poderia dia 29.  E sugeriram dia 22 de março, 03 

de maio e 14 de junho.

Primeiro semestre, sendo que...

Em 03.5  e  14.06.   Sendo que 03.05  há  proposta  de 

pequeno seminário sobre acessibilidade, pela manhã.  E no dia 14 

de  junho,  um  seminário  já  maior,  sobre  jornalismo  público,  que 

talvez possamos amadurecer, da audiência que temos que fazer um 

por semestre.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  A 

Presidente me permite uma observação?  A senhora está propondo 



reunião de sessenta em sessenta dias, aproximadamente, de dois 

em dois meses.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não, mensal, praticamente.  Só no mês de abril 

que não terá.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Abril 

está fora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Logo no início de maio haverá uma reunião.

Estão marcadas para 03.5 e 14.06, sempre às terças-

feiras.

No segundo semestre as reuniões seriam nos dias 02 

de agosto, 13 de setembro, 25 de outubro e 06 de dezembro.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Julho sem reunião?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Sem reunião.  São oito reuniões propostas por 

1 ano.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Ordinárias, não?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – No ano passado houve duas extraordinárias.

Fechamos o calendário?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Poderá  eventualmente  ser  convocada  alguma  reunião 

extraordinária?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Sim,  se  for  preciso,  convocaremos. 

Exatamente daqui a 1 mês será a próxima reunião – 22 de março.

Fechamos  as  datas.   O  teto  de  término  pode  ser 

estabelecido em 17 horas e 30?

Passo a palavra para Daniel que fará apresentação de 

uma moção.



CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS  FILHO –  Em 

relação à violência a que foram submetidos os dois jornalistas da 

TV  Brasil  no  Cairo,  acho  que  seria  oportuno  uma  moção  do 

Conselho, de solidariedade, de conforto a esses dois funcionários 

da EBC, que foram objeto de violência no Cairo.

Era essa a sugestão que entendi importante colocar.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – E a 

todos  os  demais  colegas,  jornalistas  que  também  sofreram 

agressões e até assassinatos.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Isso, 

mas em particular aos dois da EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Aprovada a moção?

Então, fica aprovada.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Obrigada, Sra. Presidente.  Se os demais diretores 



tiverem  questões  que  porventura  eu  possa  estar  esquecendo, 

tragam para mim, já que vocês não puderam falar.

Acessibilidade.  Estamos dentro da Lei, além da cota da 

Lei, Conselheira Maria da Penha.  A EBC fornece mais horas com 

closed caption do que o exigido.  E continuará cumprindo a Lei.  A 

EBC exibe o único telejornal com libras da televisão brasileira, que 

é o jornal  visual.   O  site,  sim, Conselheira, tem problemas pelas 

razões que já explicaram e não adianta que não vou cometer crime 

contra a legislação contratando uma empresa sem licitação para 

fazer  site com acessibilidade.  É o limite da Lei.  Não posso.  Os 

que existem lá não há como colocar a acessibilidade neles, não há 

recurso para colocar ali.  Aquilo é uma sucata.

Os  direitos  humanos  e  a  questão  da  acessibilidade 

atravessam a grade.  É preciso conhecer os conteúdos.  Se não 

vêm à televisão fica difícil  saber os programas que nós temos O 

Assim  Vivemos;  que  nós  temos  O  Programa  Especial,  e  outros 

programas sobre portadores de deficiência e limitações, superação. 

E  estou  falando  de  dois  nacionais,  mas  existem  licenciamentos 

também.

É preciso conhecer a grade.  E há sim, atravessam a 

grade  sim  os  direitos  humanos  em  vários  pontos.   A grade  é 

pontilhada  de  questões  de  direitos  humanos,  de  minorias.   Os 

documentários.   Esses  temas  são  tratados,  sobretudo,  com 

documentários.  Se pegarmos a questão indígena está lá; a questão 

racial está lá; a questão da mulher também está lá.  Ou seja, todas 

essas questões e a de direitos humanos, propriamente ditos, estão 



lá.  Somos parceiros da Secretaria de Direitos Humanos no festival 

mais  importante  da  Mostra  de  Cinema  de  Direitos  Humanos  da 

América Latina.  Ganhamos o prêmio.  E outros festivais e eventos 

de direitos humanos que somos parceiros.

O  jornalismo  não  é  feito  pela  EBC,  companheiro 

Lourival, que trabalha na empresa e não sabe disso.  Realmente 

jornalismo é a atividade que a EBC mais faz com recursos humanos 

próprios, mas longe está de fazer só com gente da EBC.  Ela usa 

um  bom  contingente  de  funcionários  –  temos  aqui  a  diretora  e 

outros  profissionais  de jornalismo;  a  Ministra,  que  também já  foi 

diretora, sabe disso.  Contamos com os profissionais da ASSERP.

É  uma contradição,  porque  ele  fala:  “vamos  fazer  só 

com gente da EBC, mas vamos nacionalizar o jornalismo.” Como é? 

Se só temos televisão e sede, e emissora e lucro administrativo e 

gente em quatro Estados!

Como  vamos  fazer?   Fazemos  com  as  televisões 

estaduais, com pessoas de outras emissoras.  Logo, tudo isso que 

você falou é errado.

Primeiro, nem a EBC faz só com recurso próprio, senão 

não faria jornalismo.

Segundo, ela só faz nacionalmente porque conta com 

terceiros,  logo  é  muito  difícil  fazer  jornalismo  com  recursos 

humanos de  terceiros  e  controlar  sua  qualidade e  evitar  que se 

cometam desatinos.



A de Jó não ficou vaga após a saída da Ministra Helena. 

Acumulei  por  três meses e foi  um período muito bom.  Em que 

fizemos  os  três  a  um  com  todos  os  presidenciáveis.   Todos! 

Inclusive os chamados nanicos.  Foi um período em que fizemos 

muitos debates eleitorais no Programa três a um.  Foi o período em 

que atravessamos a campanha eleitoral sem sofrer nenhum ataque 

do ponto de vista de qualidade.  A diretora Nereide chegou já ao 

final da campanha.

Não existem problemas de meta,  Conselheira,  porque 

não colocamos no Plano, porque metas de produção independente 

e produção regional já é assunto por demais superado.  A EBC já 

deixou para trás essa questão de metas de conteúdo regional e 

conteúdo independente na grade.  De tudo sobre o que falamos ali, 

todos os programas – escrevi – co-produções.  É porque vocês não 

entenderam.  Toda co produção é co-produção independente.

Para  nós  já  era  questão  superada  há  muito  tempo 

porque 10% da grade nós já deixamos para trás.  Talvez fosse o 

caso de se repetir, mas já explicamos isso no Conselho.

África.  O correspondente saiu há pouquíssimo tempo e 

não equacionamos outro contrato porque o TCU fiscaliza o que nós 

fizemos.   Daquele  jeito  ele  não  quer  mais.   Então  temos esses 

problemas.   Empresa  é  pública  e  tem que  encontrar  caminhos, 

Lourival.   A gestão  da  empresa  em  que  você  trabalha  é  muito 

complicada.



Colocar correspondente na tevê Brasil em outros países 

é muito complicado.  Se você me der uma receita agradeço.  O 

Maranhão já está participando muito mais.  A Nereide falaria a esse 

respeito  com  mais  propriedade,  mas  ela  não  pode  falar.   O 

Maranhão participa mais  agora da televisão porque agora existe 

equipamento e  antes não  havia.   O Maranhão está  participando 

muito  mais  do  telejornal  e  está  recebendo  matéria  de  outros 

Estados  do  Nordeste.   Vamos  transformar  o  Maranhão  numa 

espécie de emissora regional da EBC, líder do Nordeste, da nossa 

parceria  com  as  outras  televisões  do  Nordeste,  que  não  são 

nossas.  Norte e Nordeste a EBC só tem o Maranhão.

Essa  coisa  da  grade,  fazer  uma  grade  para  abril, 

colegas, é assim, e queria muito que o Rogério falasse sobre isso, 

grade é uma coisa dinâmica.  Nós poderíamos ter feito.  A grade 

está no ar desde abril.  Pela primeira vez conseguimos estabilizar a 

grade e isso tem permitido fidelização de audiência.

Agora,  se  é  para  fixar  a  grade  com  três  meses  de 

antecedência, dizem lá os profissionais do ramo, que não é uma 

boa prática de gestão de grade.  Mas se o Conselho tudo pode e 

quer e se é assim, podemos amarrar a grade amanhã e deixa ela 

amarrada.

Vocês se lembram de alguma outra coisa?

Sobre o sinal, gostaria que o Gontijo pudesse explicar 

sobre  os investimentos,  a  demora do investimento  para produzir 

resultados, qualidade de sinal.  Tem problema sim no rádio.  Uma 



rádio  que  não  trocava  transmissor  há  30  anos  tem  que  ter 

problemas!  E o orçamento não deu para fazer aquilo que ainda 

precisamos fazer.  São muitos anos de investimentos continuados.

Essas e outras questões como meu tempo já acabou 

não vou falar sobre todos, mas essas são algumas das questões 

que queria ter respondido.

Certamente que ficaram outras.

Agradeço a oportunidade.  Preferiria que eles pudessem 

se manifestar, o que teria sido mais adequado.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Gostaria de fazer uma pergunta.  Houve avanço em relação à TVE 

do Rio Grande do Sul?  Gostaria que fosse informado para nós.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Sim, teve sim.  A TVE do Rio Grande do Sul – desde 

que  a  EBC  foi  criada  ela  nunca  quis  ser  nossa  parceira.   A 

governadora  vetava;  estive  pessoalmente  com  a  governadora 

quando ela quis despejar a TVE de um prédio que a EBC comprou, 

arrematou  em  leilão  na  bacia  das  almas,  por  que  a  TVE  foi  à 

governadora  oferecida  e  o  governo  do  Estado  recusou;  nós 

adquirimos esse prédio do INSS, daqueles leilões que só um órgão 

público  pode  arrematar.   Quando  estive  com  ela  pessoalmente 

disse  se  ela  não  quisesse  passar  a  programação  nossa  não 



precisaria, mas despejar a TVE isso nós não queremos.  Ela pode 

ficar  aqui  sem pagar  aluguel.   O  governo  acabou,  entrou  outro 

governo  que  manifestou  o  desejo  de  aliança.   Já  assinamos  – 

Garcez já esteve lá – poderia relatar melhor, um termo provisório 

até assinarmos o contrato de rede.  Eles já estão exibindo nossa 

programação  no  mesmo  molde  das  outras  televisões  que  têm 

contrato de rede com a TV Brasil no Rio Grande do Sul.

Esta foi uma mudança do começo de ano muito positiva.

Gostaria que o Ricardo Collar tivesse a oportunidade de 

falar sobre essas questões de gestão.  Ele está pedindo desde o 

início da reunião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos abrir para comentários, mas breves, por 

favor.

O  SR.  RICARDO  COLLAR –  É  só  com  relação  ao 

encaminhamento das questões.

Sra.  Presidente,  a  senhora  reafirmou  a  questão  do 

orçamento.  Da forma como está colocada, está genérico.  Quando 

tivermos que tratar da questão orçamentária pediria que fosse mais 

bem definida.



O que quero dizer, por exemplo, é que ao se falar em 

orçamento  que  possam  ser  de  interesse  do  Conselho  Curador 

significa que os eventos que vão ser desenvolvidos pela EBC têm 

que ter seu custo apurado, tem que ter previsão orçamentária para 

aqueles eventos que estão sendo apresentados no Plano?  É isso? 

Ou  não?   É  o  quanto  na  peça  orçamentária,  aprovado  pelo 

Congresso Nacional, teremos para dispor para conteúdo licenciado 

e para conteúdo produzido pela Casa?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Ou é conteúdo por conteúdo?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A própria Câmara  que  propôs  que  melhor 

explicasse.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – A ideia 

é  a  de  que,  enquanto  Conselho  tivéssemos  a  capacidade  de 

analisar  a  coerência  do  planejamento.   Se,  por  exemplo,  o 

planejamento define como prioritário tal ação e isso não se traduz 

em  orçamentos  há  uma  incongruência  aí  e,  por  isso,  nós 

controlamos.

O SR.  RICARDO COLLAR –  Mas  veja,  Conselheiro, 

qual  é  a  minha  dúvida.   A rigor,  para  o  que  está  previsto  ou 



proposto,  temos  cobertura  orçamentária.   A forma  como  vamos 

fazer o enquadramento no orçamento aprovado dependerá do que 

vai ser – se uma produção, em que teremos os direitos patrimoniais 

revertidos  para  a  EBC  ou  não  –  e  isso  é  investimento.   Caso 

tenhamos  que  executar  por  licenciamento,  é  diferente  o 

enquadramento orçamentário – aí é custeio.

Compreende que há cobertura?  A forma como vamos 

dispor do recurso orçamentário para financiar essa despesa é que 

varia.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Claro, 

sei  que  varia,  mas  vocês  têm  estimativas  de  custos  para  os 

diversos programas, para as diversas áreas.

O SR. RICARDO COLLAR – Sim.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Sobretudo isso que é preciso saber, Collar.  O que o 

Conselheiro está falando é que quer saber o custo de cada item de 

programação.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Vejam 

bem, isso não quer dizer que nossa pretensão seja engessar, o que 

seria bobagem, uma programação.  É claro que um programa, às 



vezes, pode ter seus custos elevados ou diminuídos conforme as 

circunstâncias.   Isso  é  comum.   O  que  importa  é  que  da 

programação geral tenhamos ideia das dotações orçamentárias de 

modo a poder avaliar a congruência entre o que é prioritário e o que 

está sendo gasto.

É  esse  nosso  desejo  enquanto  Conselho,  na 

perspectiva de diminuir  a  distância abissal  entre o Conselho e a 

EBC,  referido  pela  Presidente,  o  que  queremos  é  diminuir  essa 

distância.  É chegarmos perto da EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Inscrito o Conselheiro Lourival, finalizando.

CONSELHEIRO  LOURIVAL  ANTÔNIO  MACEDO – 

Com relação à questão do plano, gostaríamos, Tereza, que fosse 

colocada  também  a  capacitação  dos  funcionários,  porque  na 

reunião de novembro a senhora disse sobre uma proposta da Ana 

Veloso, proposta que está inclusive no relatório da UNESCO, de 

capacitação  para  os  funcionários  da  EBC.   Ela  sugeriu  que  se 

fizesse um acordo, em convênio com a UnB, para oferecer esse 

curso de capacitação, seminários, palestras.

A senhora respondeu que lá eles não querem nada, só 

trocando, mas queremos sim.  Tanto que há anos vimos pedindo 

esses cursos de capacitação e faz parte dos planos de negociação, 

porquanto não temos, por exemplo, do que precisamos em relação 



a  cursos,  com  urgência,  que  são  cursos  de  fonoaudiologia, 

queremos cursos de línguas, queremos cursos na área técnica da 

tevê,  da  rádio,  da  agência.   Queremos  fazer  cursos  de  pós-

graduação, doutorado, isso nós queremos.  Não é verdade que não 

queiramos anda.  A senhora disse até que a EBC é uma  holding, 

mas ao que nos parece,  como é tratado,  como se fosse aquele 

casal, que tem três filhos, mas cuida apenas de um deles, ou seja, 

da  saúde  de  um  deles,  educação  só  para  aquele  também,  e 

abandona os outros dois à própria sorte.  Fala-se muito na tevê. 

Queremos muito que essa tevê cresça e que deslanche e que se 

consolide.  Mas temos rádio, temos agência, a página da agência, 

por exemplo, já foi melhor, muito melhor mesmo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Já ouvimos sobre isso hoje, Lourival, por favor.  Você 

sabe por que ela está daquele jeito, não seja cínico.

CONSELHEIRO LOURIVAL ANTÔNIO MACEDO – Sei, 

mas, dê-me licença para concluir.  Ela já foi muito melhor do que 

hoje,  piorou,  depois  melhorou  novamente  e  tornou  a  melhorar. 

Falta  ali  também capacitação  técnica  para  essa  parte  melhorar. 

Não temos, por exemplo, um trabalho de arte, e precisamos fazer 

um  gráfico  e  não  há  como.   Isso  tudo  vai  complicando  e  vai 

desestimulando  os  funcionários.   Ao  falar  que  eles  não  querem 

nada a senhora comete um engano.  Queremos sim, melhorar e 

reivindicamos que se incluam nesse plano de trabalho tais cursos 

de capacitação.



Obrigado.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente)  –  Sra.  Presidente,  peço  que  a  senhora  permita  a 

manifestação  do  Sr.  Ricardo  Collar,  Secretário  Executivo  sobre 

capacitação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Por  favor,  Ricardo,  seja  breve,  já  estamos 

terminando.   Esclareço  que  é  somente  sobre  capacitação  e 

finalizaremos.

O SR. RICARDO COLLAR – Serei breve, só para dizer 

que os cursos de capacitação que estamos programando todos eles 

são acordados pelo acordo coletivo de trabalho que vigendo agora. 

Foi negociado nesse mês de janeiro com os dois sindicatos, o dos 

Jornalistas,  o  dos  Radialistas.   Todos  esses  cursos  estão 

programados e serão executados ao longo deste ano de 2011.

Gostaria  de  dizer  também  que  a  empresa  tem  dado 

atenção  a  todos  os  seus  veículos.   Estamos  construindo  neste 

prédio  e  convidamos  o  Conselho  Curador  numa  próxima 

oportunidade para visitar-nos, cinco estúdios novos de televisão e 

onze estúdios novos de rádio,  que estão localizados a cinquenta 

metros daqui.  O que possível identificar o quanto a empresa está 



investindo na qualificação do ambiente de trabalho para as rádios e 

para os veículos de televisão, no caso, são estúdios de jornalismo, 

de produção, estúdio da NBR, enfim, que estão sendo aprontados 

no piso inferior a este, lá no fundo.  Então, são estúdios de televisão 

e  estúdios de rádio.   O investimento  é  pesado para qualificar  o 

ambiente  de  trabalho  e  para  qualificar  os  empregados  que 

trabalham na EBC.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Ele não deve ter o número, mas já no ano passado, 

fora o acordo coletivo de trabalho que se celebramos, ao contrário 

do  que  você  pensa,  nós  temos  excelente  relação  com  a 

representação  dos  empregados.   Fizemos  um  acordo  muito 

satisfatório para eles, pelo que lutamos muito para conseguir junto 

ao  Ministério  do  Planejamento.   Fora  capacitação,  prevista  no 

acordo coletivo de trabalho, nos últimos anos fizemos investimentos 

elevados em capacitação.  O Collar talvez não tenha os números, 

neste momento, porque não veio preparado para apresentá-los.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Se  todos  estão  esclarecidos,  acho  que 

finalizaremos mais essa reunião.

Agradeço a presença de todos vocês.



Lembro que a próxima reunião será no dia 22.  O tema 

principal da reunião ainda será a questão dos problemas religiosos 

cujo debate terá continuidade.

Preparem-se então.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Qual é o prazo de entrega do plano de trabalho sobre 

isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Solicitamos dez dias antes da próxima reunião 

que será no dia 22.  Dá tempo?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Então são dez dias antes da reunião.

O Conselho quer escalar na diretoria uma equipe para 

fazer o plano de trabalho?  Quem serão os responsáveis?  Indicar 

um supervisor?  O Conselho quer algo mais?

Dessa vez vou pedir que o Conselho participe mais da 

elaboração do plano de trabalho.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Isso será avaliado, julgaremos e deliberaremos 

como poderemos participar.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – A senhora quer dar alguma outra orientação?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não, só essa.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A 

nossa  função  é  controlar,  a  vossa  é  executar.   Então,  a  gente 

controla o vosso trabalho, a gente não faz o vosso trabalho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Boa noite a todos.


