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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Senhores Conselheiros, boa tarde.  Vamos iniciar nossa 28ª Reunião.

Temos, amanhã, o Seminário de Mídias Públicas, essa parceria muito 

importante entre a EBC e a UNESCO.  Alguns de nós são palestrantes, como é o caso 

do Professor do Murilo e da Presidente da EBC, Tereza Cruvinel, temos a Ana Fleck 

como mediadora, enfim, o Conselho, de alguma forma, também participa da reunião.

Não sei se a Regina Lima já chegou, é a nova Ouvidora, embora não 

tenha ainda assumido, o processo ainda está sendo concluído, acompanha-nos hoje. 

Depois, quando ela chegar, damos as boas-vindas.

Temos também presentes, representando a Ministra Helena Chagas, o 

Silvio de Andrade, Chefe de Gabinete; minhas boas-vindas, Silvio; a Professora Maria 

do  Pilar,  que  está  chegando,  e  o  Vítor  Ortiz,  que  deve  representar,  no  primeiro 

momento da reunião, a Ministra Anna de Hollanda,  em seguida ela chegará.  Pelo 

MCT, deverá vir o Ildeu de Castro, que está se deslocando do Rio de Janeiro e deve 

chegar atrasado.



Temos três  ausências,  hoje,  no Conselho,  que  são  os  Conselheiros 

Paulo  Sérgio  Pinheiro,  José  Antônio  Martins  e  Cláudio  Lembo.   Todas  essas 

ausências são justificadas para fins regimentais.

Inicialmente,  temos  a  pauta  para  aprovar.   O  nosso  Secretário 

Executivo, Diogo, encaminhou para todos os Conselheiros, mas eu gostaria de sugerir 

que  comecemos  com  a  apresentação,  em  vez  de  começar  com  os  informes  da 

Diretora Executiva, que façamos a apresentação da Professora Inês Vitorino, que é a 

consultora do Conselho para a avaliação do programa infanto-juvenil.  Então, esta é 

uma proposta que coloco: a inversão de pauta, o resto permaneceria como foi enviado 

a vocês, porque exige mais densidade, muita atenção, que estejamos bem tranquilos e 

leves para discutir esse assunto, que é muito importante.  Então, acho que seria ótimo 

que começássemos com essa apresentação.  Todos concordam?

Temos uma ata,  como de costume, para assinar.   Ela  foi  enviada a 

vocês  antecipadamente.   Se  todos  estiverem  de  acordo,  podemos  dar  início  à 

apresentação.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Sra. Presidente, 

foi feita uma intervenção, na última reunião, é até sobre a questão da Voz do Brasil, 

mas não constou na ata.

O  SR.  DIOGO  MOYSES (Secretário  Executivo)  –  Vou  recuperar, 

Conselheiro, e mando para você na próxima reunião.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais 

alguma coisa que faltou ou que complemente? Colocamos a ata para aprovação na 

próxima reunião então.

Para dar início à apresentação da consultora, gostaria de apresentar a 

Professora Inês Vitorino.  A Câmara já teve uma primeira reunião com ela, que é uma 

das grandes especialistas no País a respeito da relação entre conteúdos audiovisuais 

e  infância.   Nossas  boas-vindas,  professora,  agradeço,  antecipadamente,  pelo 

trabalho conduzido.   Estivemos, juntos, avaliando alguns aspectos da pesquisa, no 



início da consultoria, fazendo sugestões sobre o método de análise, e hoje chegamos 

aqui para socializar esses resultados, discutirmos juntos e, com certeza, contribuirão 

para aprimoramento da programação dos veículos de comunicação principalmente da 

TV Brasil, que foi avaliada.

Professora, a senhora terá entre vinte e trinta minutos para fazer a sua 

apresentação e depois abrirmos para que todos possam colaborar.

A SRA. INÊS VITORINO – Boa tarde a todos e todas aqui presentes, é 

um prazer  estar  partilhando  o  trabalho  que  fizemos.   Trabalho  com a  Professora 

Andrea Pinheiro e mais alguns bolsistas do projeto.  Esse trabalho foi desenvolvido ao 

longo de um ano.  Tive a primeira reunião com a Câmara, na qual recebi importantes 

sugestões,  que foram incorporadas  ao trabalho.   Vou tentar  ser  breve,  o  relatório 

preliminar  está  com  cerca  de  duzentas  páginas,  então  tentarei  ser  o  mais  breve 

possível.  Não vou apresentar todos os gráficos, todos os dados, vou tentar selecionar 

os aspectos mais importantes e o restante certamente vocês vão receber depois de 

forma completa, com o texto do relatório final.

Essa sigla GRIM é o Grupo de Pesquisa da Relação Infância e Mídia da 

Universidade  Federal  do  Ceará,  vinculada  ao  programa  de  pós-graduação  e 

comunicação.  É um grupo que existe há oito anos, vimos desenvolvendo trabalhos os 

mais  diversos,  já  fizemos  consultoria  também  para  a  construção  do  modelo  da 

classificação  indicativa  hoje  em vigor  no  País,  onde  fomos  consultora.   Inclusive, 

alguns aspectos foram incorporados a esse trabalho.

A  consultoria  foi  feita  com  base,  em  primeiro  lugar,  em  pesquisa 

documental e bibliográfica.  Estão aí alguns documentos que utilizamos, fortemente a 

própria lei da EBC, no sentido de que se o monitoramento era para verificar em que 

medida a emissora estava cumprindo os seus objetivos e a sua missão de TV pública, 

ele  é  um  documento  fundamental.   E  uma  série  de  documentos  do  Brasil  e 

internacionais  concernentes à questão de diretrizes de qualidade  para a televisão, 

desde  a  diretiva  europeia,  o  manual  da  classificação  objetiva  aqui  no  Brasil, 

documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário e, portanto, tem também a 

missão de atender e contemplar.

A  pesquisa  internacional  se  baseou  nesses  quatro  centros  mais 

importantes  que  discutem  a  qualidade  da  produção  audiovisual  e  alguns  que 



contemplam o conjunto de autores mais importantes com os quais trabalhamos.  Não 

vamos elencar aqui um a um, o relatório final trará isso para vocês.

Como critérios, a primeira discussão que fazemos, rapidamente, é que 

discutir qualidade não é uma unanimidade.  Existem critérios que são genéricos para 

se pensar  as  obras  audiovisuais,  por  exemplo,  critérios  genéricos  para  se pensar 

obras audiovisuais em TV; existem critérios que dizem respeito a aspectos técnicos 

propriamente ditos, então, se uma fotografia é boa, se a imagem tem qualidade, se o 

roteiro é bem estruturado, se é coerente, que são critérios de ordem técnica.

Nessa pesquisa, em função do trabalho que estamos fazendo, dirigido 

ao  público  infantil,  além  desses  critérios  genéricos,  evidentemente,  que  toda 

programação tem que ter, atemo-nos a uma discussão, que fizemos um levantamento 

muito extenso da biografia internacional para discutir os critérios da qualidade infantil. 

Aí estão elencados alguns mais importantes.

Um critério que é consensual, que faço questão de destacar, é o critério 

da diversidade.  Esse é um critério reconhecido por todos os pesquisadores, por todas 

as premiações internacionais também.  Se tenho um público que está em processo de 

transformação, então ele precisa ter uma diversidade de representações sociais, de 

culturais,  diversidade  regional,  diversidade  também  em  termos  de  gêneros,  de 

estética,  de  linguagem.   Então  é  no  sentido  o  mais  amplo  possível  que  estamos 

trazendo.

O conceito de inovação também é muito ressaltado por vários autores 

em relação especialmente da TV pública como um diferencial que ela deve trazer em 

relação a outras produções.

A  questão  da  promoção  do  desenvolvimento  integral,  estou 

considerando crianças e adolescentes.  Processos de formação, modelos construtivos 

de conduta, a pauta da promoção da cultura nacional, um elemento contemporâneo 

muito  forte  que  temos  que  avançar  muito,  que  é  a  questão  da interatividade  e  a 

inoquidade no sentido de que não haja inadequações nessa programação, ou seja em 

termos de violência,  de riscos à criança, de qualquer natureza.  Não são todos os 

critérios com os quais trabalhamos, mas são os que dão um norte muito forte para o 

nosso trabalho.

A  pesquisa  foi  feita  de  maneira  qualicante.   Fizemos  uma  análise 

quantitativa  por  amostragem  estratificada  com  repartição.   Isso  significa  que  não 



pegamos só o total  de programas, selecionamos do total  de programas exibidos a 

exibição semanal durante quatro meses.  Dessa exibição semanal de quatro meses, 

que é mais próxima à realidade, fizemos a seleção do estudo.

A partir do trabalho, então ficamos com a análise de 23 programas, 221 

episódios foram analisados.  Na verdade, analisamos mais do que 221, mas para ser 

especificamente  contemplado  na  amostra  ficaram  221.   Desenvolvemos  alguns 

instrumentos  de  análise  para  fazer  a  análise  de  frequência  dos  elementos  que 

queríamos qualificar.   Trabalhamos com fichas de programas e de episódios,  que 

estão sendo distribuídos aos senhores.  Foi o material de quantificação a partir do qual 

trabalhamos, que deu a diretriz de cada conceito, de cada elemento, do que estou 

entendendo por cada elemento de frequência que estou pontuando.

Partindo diretamente para os dados, que acho que isso que interessa 

neste  momento  a  vocês,  caracterizamos  essa  construção  da  grade  da  emissora. 

Essa primeira parte que irei  falar  estará contemplando a oferta geral  da emissora. 

Também não vou apresentar todos os dados que a pesquisa colheu.

O primeiro dado que chama a atenção é que é uma emissora pública 

cuja produção, na sua programação infantil, é predominantemente internacional.  Se 

ela  tem uma  missão  de  promoção  da  cultura  nacional,  isso  é  um aspecto  a  ser 

repensado e reestruturado na dinâmica da emissora.

Serei bem rápida, apenas pontuando os aspectos.

Na  programação  nacional,  temos  um  outro  problema,  que  é  uma 

programação  nacional  muito  centrada  no  eixo  Rio  e  São  Paulo,  fortemente, 

praticamente  um ou dois  programas da programação escapam esse eixo,  embora 

compreendamos, entendamos historicamente, não tenho tempo para fazer uma longa 

exposição aqui, a questão da própria trajetória da TV na produção de audiovisuais. 

Temos uma política mais recente de incentivo à diversidade regional, portanto, isso 

ainda está se consolidando, mas é um sinalizador claro de que essa realidade não 

pode ser praticada de uma forma tão concentrada, porque um dos aspectos da missão 

da TV pública também é promover a diversidade regional e a criança tem que ter o 

acesso, esse direito a ter isso contemplado.

Na programação internacional,  novamente temos duas concentração: 

nas produções de origem europeia, especialmente França, fortemente representada, e 

também  a  canadense  e  a  francesa.   Sem  dúvida  nenhuma  são  produções 



internacionais de qualidade.  Conheço fortemente a canadense, tive oportunidade de 

fazer  pós-doc na universidade  do Quebec,  tive muito  contato com essa produção. 

Conheço muito bem a produção alemã,  que não está aí  presente,  mas me causa 

estranheza, preocupação o fato de estarmos situados na América Latina e não ter 

nenhuma  produção  de  origem  latino-americana  nessa  construção  da  grade  da 

emissora, além de outras representações do continente, que não estão presente, mas 

a América Latina me chama muito a atenção.

Em termos de gênero, temos uma distribuição, que do ponto de vista 

infantil  é  bastante  compreensível,  o  predomínio  da  ficção.   Dentro  dessa  ficção, 

podemos ver no próximo gráfico, uma distribuição interna disso.

Temos  a  distribuição  de  vários  gêneros  de  programação  sendo 

apresentados, o que é uma qualidade, que é o elemento interessante dentro daquele 

princípio da diversidade que apresentamos.  Na verdade, temos possibilidade ainda de 

ampliar um pouco o percentual de alguns gêneros, mas que estão, em larga medida, 

contemplados na grade da emissora.

Em termos de formato, é interessante que temos uma diversidade boa 

de formatos.  O destaque muito forte, em termos de desenhos, justifica-se, o desenho 

ainda  é  o  tipo  de  formato  predileto  das  crianças,  várias  pesquisas  nacionais  e 

internacionais  indicam  isso.   Essa  diversificação  é  interessante,  está  sendo 

contemplado também nesse aspecto o princípio da diversidade.

Em termos da faixa etária, teremos alguns problemas.  Já estou dando 

a sugestão para, no final, não ter que retornar tudo, porque vai ficar meio complicado 

dado o volume de questões que temos, e vocês estão recebendo um texto com as 

considerações e sugestões todas registradas.  Então, na faixa etária,  temos alguns 

problemas: primeiro, que temos alguns programas classificados como livre e outros 

que são classificados  dois  a quatro,  três a  seis,  então cria  uma dificuldade  muito 

grande  de  estruturação  dessas  faixas  etárias,  o  ordenamento  da  oferta  desses 

programas não seguem uma ordem muito clara, então, por exemplo, temos em alguns 

dias da semana determinado horário, por exemplo, de nove horas, em que tenho num 

dia um programa que é de dois a seis e no outro dia um programa de seis a doze. 

Então são públicos bastante diferentes do ponto de vista do desenvolvimento infantil, 

do ponto de vista da capacidade da compreensão e se mudo essa programação a 

cada dia deixo de respeitar  um elemento básico de televisão,  que é o hábito,  que 



todos sabemos, que trabalhamos com televisão de algum modo, temos um contato 

direto, sabemos que a formação do hábito é fundamental.

Um outro problema que estamos identificando, alguns deles vocês com 

certeza já têm consciência, já vêm tentando superar de alguma forma, é a questão da 

repetição.   A  margem  de  repetição  da  oferta  de  programação  é  muito  grande, 

possivelmente em função da limitação de recursos que a emissora tem, em função de 

problemas  decorrentes  de  programas,  em  que  temos  um  pequeno  número  de 

programas, o que gera uma repetição exaustiva, que traz um problema, porque as 

crianças embora tenham a tendência a ver uma programação várias vezes, e isso não 

é incomum, o nível de repetição é muito acentuado.  Vou dar um exemplo concreto: 

Menino Maluquinho.  Dentro da amostra de quatro semanas, que a equipe recebeu, 

pegamos uma semana completamente repetida, inteira, numa amostra muito pequena, 

num espaço de tempo muito reduzido e na mesma ordem de repetição.   É só um 

exemplo.

Adianto para vocês que em todos os programas foram feitas análises 

qualitativas e é uma análise separada de cada programa.  Vou dar aqui apenas uma 

visão geral, porque não dá para ser mais detalhista.

Em termos  de forma narrativa,  temos um predomínio  das narrativas 

lineares.   A  narrativa  não  linear  é  muito  pouco  presente,  mas  isso  também  é 

compreensível.  É também adequado ao público infanto-juvenil, considerando que uma 

narrativa  não  linear  implica  numa  complexidade  maior  de  entendimento,  que 

especialmente as crianças com menor idade teriam dificuldade de acompanhar.  Mas 

sugerimos que para a faixa de dez a doze ano pudessem ser ampliados um pouco 

alguns programas ou algumas narrativas com essa perspectiva de não linearidade, 

porque  enriquece  o  próprio  processo  de  aprendizado  da  criança  em  lidar  com  o 

audiovisual.

Em termos de características gerais dessa programação, quando vemos 

o  conjunto  de  aspectos,  que  não  estão  todos  aí,  vimos  vinheta,  vimos  aspectos 

referentes a trilhas sonoras, aspectos referentes a outras questões mais minuciosas 

em relação a esses aspectos que trouxemos, os programas foram considerados, de 

uma  forma  geral,  e  depois  vocês  vão  ver  os  episódios  comprovando  isso,  são 

considerados provocativos, divertidos, envolventes, agradáveis, estão em sintonia com 

o mundo de experiência da criança e levam a criança a sério.  Então, em termos da 

qualidade de conteúdos específicos da programação, é muito claro que essa é uma 



programação de qualidade.  O que estou trazendo aqui são elementos referentes à 

forma de como está ofertada, a forma como está organizada, os limites dessa oferta 

que precisam ser  reconsiderados,  uma variedade maior  em termos de diversidade 

regional e de outros aspectos que tocarei agora.

Passo,  então,  para a segunda parte da apresentação,  que trata não 

mais dos aspectos gerais dos vinte e três programas, mas da análise dos episódios, o 

que extraímos da análise dos episódios.

Fomos pontuando em que medida o princípio da diversidade está sendo 

contemplado  nesse  conjunto  de  episódios  que  levantamos.   Vemos  fortemente 

presente como área temática central,  na verdade, central  e predominante também, 

porque em alguns casos, por exemplo, Janela Janelinha não tem uma temática, tem 

várias temáticas, mas você pode identificar  uma temática predominante.  Vemos a 

vida  cotidiana  como  fortemente  presente,  mas  itens,  por  exemplo,  como  história, 

esporte e saúde já aparecem muito raramente nesse percentual.  Quando pegamos o 

conjunto das áreas temáticas, que é o próximo gráfico, aí são as temáticas abordadas. 

O que vemos? Vemos que o conjunto das temáticas é apreciado,  mas se pego a 

temática  geral,  uma temática importante como esporte e saúde,  está muito pouco 

representada, muito pouco discutida, a dimensão da história também está muito pouco 

abordada como temática central ou predominante de um programa, como a área de 

ciência e tecnologia também, que é uma área fundamental.  Pensar no estímulo de 

uma  TV  pública,  o  conhecimento  da  ciência,  o  aprendizado  da  ciência,  o 

desenvolvimento  desse tipo  de conhecimento  é fundamental  que sejam pensados. 

Estou dando essas ideias também porque muitos programas são produzidos, como TV 

Piá,  por exemplo,  que incorpora uma série de processos.   Sei que há limites para 

apropriar-se  mais  a  essa  questão  do  que  outros,  mas  acho  que  são  questões 

importantes.

Do ponto de vista das representações, vou passar muito rápido nessa 

parte inicial, que é de presença, porque, de um modo geral, temos presença tanto de 

gênero, masculino e feminino, faixa etária também, crianças, adolescentes e adultos, 

presença de todos os grupos etários.  Classe social também temos as várias classes 

sociais representadas.  Pessoas com deficiência, aí temos um primeiro dado, que é 

importante destacarmos, que temos uma representação muito reduzida de programas 

de pessoas com deficiências.  E sabemos que no Brasil o percentual é de quinze por 

cento  da  população  com  problemas  de  deficiência  e  que  precisam  então  ter 

orientações, precisam ter um acompanhamento, estímulo, para que a criança aprenda 



a  lidar  com  esse  problema  e  aprenda  a  lidar  construindo  boas  relações  com  as 

pessoas sobre isso.  A temática precisa ter uma presença, uma representação maior 

do que a que está aqui a amostra que trabalhamos.

Vemos  mais  tarde  predominância,  significa  que  não  basta  estar 

presente.   Além  da  presença  temos  que  ver  como  é  essa  distribuição.   Quando 

passamos  a  ver  a  distribuição,  percebemos  claramente  alguns  dados  que  são 

inquietantes.  Por exemplo, embora se tenha a presença de homens e mulheres, vou 

ter  um  predomínio  do  masculino,  que  não  se  justifica  nem  pela  distribuição  da 

sociedade  brasileira,  nem  pelo  papel  que  a  mulher  desempenha  na  sociedade 

brasileira.   Vale destacar que,  nas análises específicas dos programas,  quando as 

mulheres  aparecem,  de  um  modo  geral,  aparecem  bem,  como  mulheres  ativas, 

dinâmicas,  participativas  e tal.   Esse é um elemento que está presente.   Mas,  no 

conjunto da programação, os heróis, os protagonistas, de um modo geral, ainda são 

masculinos.  Vamos ter esse mesmo problema na questão das etnias.  Embora todas 

as etnias estejam representadas, o gráfico fala, por si mesmo, do predomínio ainda de 

uma  população  branca  na  programação.   Isso  se  deve,  também,  é  bom  que 

expliquemos  um  pouco,  muito  fortemente  por  falta  da  presença,  aquela  primeira 

presença  de  que  falei,  da  programação internacional  da  emissora,  com uma forte 

presença da programação europeia  na emissora.   Então tenho muitas animações, 

muita programação internacional e então esse predomínio branco se destaca muito 

fortemente  nesse sentido.   E  nesse sentido  também se diferencia  do conjunto  da 

população brasileira.

Faixa etária.  Aí tem um predomínio de crianças, mas é absolutamente 

justificável.  Aí não teria nenhuma inadequação, nenhum problema.

A predominância.  Mesmo quando ela aparece vemos que aparece com 

uma predominância muito pequena.  Isso é nos casos apenas em que isso se aplica.

Um elemento muito bom identificado na programação da emissora é a 

questão do estímulo ao aprendizado do idioma e de uma forma divertida,  de uma 

forma inteligente,  de uma forma que respeita os diversos níveis etários da criança. 

Dou um exemplo aqui do programa Dango Balango, que é um programa muito rico 

nessa questão.  Ele articula muito bem as metáforas.  Por exemplo, ele pega a noção 

do cheiro, do cheiro do chulé, o cheiro do sapato, isso está me cheirando mal, um 

exemplo simples e pequeno para dar uma ideia de como você pode trabalhar de forma 

provocativa as crianças.  Por exemplo, vai tratar de árvore genealógica, já pensa numa 



árvore física.  Vai brincando, partilhando, desenvolvendo, foram evidentemente toda 

uma tradição que temos de Vila Sésamo, de Castelo Ra-Tim-Bum, que é uma obra 

premiada, o próprio Co-co-ri-có é uma marca muito forte da emissora.  Por exemplo, 

Castelo  Ra-Tim-Bum,  inegavelmente  uma  programação  de  qualidade,  premiada 

internacionalmente.  Agora, temos o Co-co-ri-có com uma linguagem mais atualizada, 

tomando temas contemporâneos.  Pegando, por exemplo, o elemento da repetição, 

não só os programas se repetem muito, mas pela diminuição, pelo número reduzido 

da oferta temos episódios muito antigos, com problemas técnicos, com problemas de 

imagem,  com  problemas  de  som,  às  vezes  com  temáticas  que  já  não  são  tão 

relevantes hoje, diante de outras que poderiam estar presentes nessa programação. 

Queria só destacar esse aspecto também.

Do ponto de vista da promoção do desenvolvimento integral, espero que 

estejam conseguindo ler,  mas vão receber  tudo isso direitinho depois,  procuramos 

identificar  a  promoção  do  desenvolvimento  integral  da  criança  do  ponto  de  vista 

cognitivo, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da educação sexual. 

Há um conjunto de aspectos que contemplamos.  E queria destacar aqui o aspecto de 

que a  questão da educação  sexual  e  dos cuidados  corporais,  que são elementos 

fundamentais da formação da criança, são elementos que ainda estão muito pouco 

presentes na programação.  Os outros não, estão muito bem representados.  Modelos 

de conduta construtivos, temos uma presença marcante, são situações que ajudam a 

criança a lidar com os próprios medos, com a insegurança, na relação com os amigos 

há  uma forte  presença  da  temática  relacionadas  ao  cotidiano,  nas  relações  entre 

amigos há uma forte discussão do conteúdo ético, de como eu devo me comportar, de 

como eu devo agir e não numa perspectiva, na sua maioria, não numa perspectiva 

moralista de estar dizendo à criança o que ela deve fazer, mas de estar propondo a 

situação à criança, para que se depare com ela e amadureça a sua reflexão sobre 

isso.  Talvez um programa que destoe um pouco dessa linha, por isso vale ressaltar, 

por  exemplo,  o  programa Janela  Janelinha,  que é  um programa na  sua estrutura 

nacional superrico, mas na estrutura de estúdio peca seriamente por problemas desde 

a  composição do cenário,  muito  apertado,  dificulta  a  performance da atuação  das 

crianças.  A própria questão da construção do roteiro, é um roteiro muito marcado por 

um pensamento que define o que é o certo e o que é o errado e força a criança a ter 

determinados comportamentos como algumas alusões.  Vou dar um exemplo concreto 

para vocês terem uma ideia.  Um dos personagens, que é um dos apresentadores que 

estão conduzindo os programas, diz assim: que ele em casa não arrumou a roupa, 

deixou a roupa toda desarrumada, então a Letícia diz assim: você não pode fazer isso, 



porque vai sobrar para a sua mãe, que vai ter que arrumar e tal.  Em princípio você vai 

discutir a questão.  E ela diz: e tem mais, dobrar a roupa é muito legal.  Gente, dobrar 

roupa não é muito legal.   A criança pode entender que ela precisa dobrar a roupa 

porque precisa dobrar a roupa e precisa aprender.  É só um simples exemplo de uma 

série de outros exemplos que o programa traz nessa linha.  Então o programa a nível 

de estúdio tem esse tipo de problema.  É muito interessante, acho que não é o tom 

que predomina na emissora.  Isso é importante que digamos.  O tom é mais criativo, 

mais brincalhão, mais alegre, que traz mais entretenimento, como por exemplo Co-co-

ri-có, que é um caso à parte de beleza, de encantamento etc.  Não quero privilegiar 

um programa, mas a série do Co-co-ri-có, que trata dos direitos da criança, é algo 

assim fantástico.  Seria premiado em qualquer lugar do mundo.

Do  ponto  de  vista  do  estímulo  aos  direitos  humanos,  vemos  uma 

presença  muito  forte  do  estímulo  à  diversidade,  da  promoção  da  cultura  da  paz, 

sempre  situações  de  conflitos  sendo  discutidas  e  tratadas.   Na  maioria  da 

programação brasileira isso é presente.

No outro gráfico, dois aspectos da regionalização que estão ligados a 

isso, que é ainda essa questão do eixo da programação Rio/São Paulo e também da 

questão da baixa presença da programação independente ainda na emissora,  que 

acho que é a tendência geral e é importante que contribuísse através de editais, de 

políticas de fomento.  Sei que não depende só da emissora, vai depender também de 

uma política de governo nessa perspectiva.

No campo da promoção da cultura brasileira, vemos uma valorização 

muito grande da literatura, da música, das artes cênicas nacionais, presença de mitos 

e lendas, algo muito importante.

Passo para o segundo gráfico para retomar uma questão.  Pegamos 

dois aspectos dentro desse conjunto de milhares de aspectos que eu podia pegar para 

tratar a questão da diversidade,  e escolhi  dois aspectos apenas como indicadores. 

Um foi mitos, nessa questão de mitos e lendas, e outro foi a questão dos sotaques. 

Do ponto de vista de mitos e lendas, vemos claramente que estão concentrados num 

programa do Norte, que é o Catalendas, que do ponto de vista desse resgate cumpre 

um papel importante na programação, embora tenha alguns problemas técnicos, mas 

do ponto de vista da presença, do lugar dele é importante.  O Pererê também está aí, 

por isso que tem essa outra participação do Sudeste também.  A ideia é que tenhamos 

de construir um panorama mais vasto desses mitos que temos no Brasil.



Pegando o elemento sotaque, que é o próximo, vemos aí uma questão 

que se repete em vários aspectos, que é essa concentração.  Por exemplo, sei que as 

produtoras  podem  ser  do  Sudeste,  mas  nada  impede  que  haja  uma  relação  de 

exigência, de solicitação de que haja pluralidade de sotaques.  Só para pegar a parte 

de tradução de programas internacionais, ela é toda feita com sotaques ou do Rio ou 

de  São  Paulo.   E  temos  uma  riqueza  de  sotaques  que  merece  ser  preservada, 

cultivada e que muitas vezes aparece na TV comercial como motivo de chacota.  É 

algo que queremos tratar de uma forma diferente numa emissora pública.

Outro elemento que achamos importante, há um nível de interatividade 

presente  na  programação  da emissora,  que  é  aquele  nível  de interatividade  mais 

clássico,  que  diria  que  toda  comunicação  remete  a  uma  interatividade.   É  uma 

comunicação que promove questionamentos,  que constrói  um certo diálogo com o 

público,  ao trazer temáticas importantes, ao trazer questionamentos.  Por exemplo, 

apresentar jogos e brincadeiras que possam estimular a criança a brincar,  mas do 

ponto de vista da interatividade mais direta, em que você dialoga com esse público, 

que incorpora a produção desse público e que, inclusive, utilize as novas ferramentas 

comunicacionais como os sites, acho que estamos muito atrasados.  Se pegarmos, 

por exemplo, qualquer TV canadense, americana, TV pública francesa, você vai ver 

que os sites são ferramentas estratégicas e decisivas no trabalho de articulação do 

programa com o público.  Tenho ido muito às escolas levar os programas da EBC para 

as escolas.  Pego os trechinhos e levo.  E a primeira pergunta que vejo dos pais: onde 

é que está passando isso? Então, não é só a qualidade da programação que importa. 

Temos  que  ter  uma estratégia,  tanto  de  posicionamento  correto  ou  melhor  desse 

material, como um trabalho de interlocução maior com esse público, com o público 

infantil,  com o público de pais, porque tenho a absoluta convicção de que pais que 

conheçam  melhor  essa  programação,  inclusive  essa  programação  nova  que  está 

surgindo ai  também, vai se sensibilizar.   E aí tem uma coisa que a publicidade já 

descobriu há anos luz, e sou uma das que, digamos, que questiono muito a atuação 

da  publicidade,  mas  nesse  ponto  ela  descobriu  há  anos  luz,  que  construímos  o 

processo de fidelização na infância.  Então, vocês tem outras Câmaras aqui, com toda 

a sua função, o seu lugar, o seu respeito, no sentido de construir uma imagem da 

emissora,  mas a  emissora  começa a  construir  sua audiência  aqui.   E  se ela  não 

posiciona,  não  constrói  esse  vínculo,  ela  tende  a  perder  hoje,  com  os  canais 

segmentados,  com as TVs comerciais nem tanto,  mas as TVs segmentadas estão 

fortemente presentes e não estão só na classe média alta não.  Cada vez mais elas 

estão presentes na periferia, e a criançada está tendo acesso a isso também.



Vou chegar num outro elemento que acho que é um ponto valioso.  Não 

vimos tanta originalidade em termos de temáticas na programação.  Inclusive, depois, 

indicamos  algumas  temáticas  que  poderiam  ser  incorporadas,  discutidas,  mas  os 

enfoques se diferenciam muito da TV comercial  e  são mérito  da emissora,  isso é 

importante,  além  de  outros  aspectos,  como  formato,  às  vezes  questões  estéticas 

também, em que percebemos o esforço também.  Por exemplo, pega-se um “Dango 

Balango” mais um vez − estou falando da emissora, embora eu saiba que alguns não 

são produzidos diretamente, tem toda essa diferenciação, mas para não tratar cada 

um que tem essa característica em detalhe.

Em termos de inadequação, fiquei como uma das consultoras do projeto 

de classificação  indicativa  e  fiquei  muito  feliz  de  ver  o  índice  baixíssimo  de 

inadequações.  Não me surpreendeu, eu já esperava isso de uma TV pública, mas 

ainda  existem  algumas  inadequações,  quase  todas  elas  foram  indicadas  em 

programas de licenciamento que foram feitos, não são programas de vocês, daqui da 

EBC.  Que inadequações são essas? Uma exposição, por exemplo, de uma violência 

gratuita  sem  a  condenação  do  ato.   Se  a  violência  está  presente,  mas  há  um 

questionamento,  há  algum  tipo  de  punição  para  quem  fez,  a  criança  viu  a 

consequência do ato, isso está ok, não estávamos pontuando.  Nesse caso, é quando 

há violência e não é pontuada. E, no outro caso, cenas de risco também, por exemplo, 

uma criança que brinca com fogo sozinha, sem que ninguém diga a ela que ela não 

pode brincar com fogo, porque é um rico, isso e aquilo.

Em termos de problemas identificados, só finalizando do conjunto dessa 

amostra, desses aspectos trabalhados, vimos que os problemas de roteiro foram mais 

ligados a Janela Janelinha, pelo menos a maioria desse percentual foi por conta dele. 

Problemas de linguagem visual temos poucos. O maior que temos é justamente os 

que não foram identificados problemas específicos naquela programação.

Individualmente,  vendo os programas,  eles  são de qualidade na sua 

grande maioria, alguns com problemas técnicos, da temporalidade, da repetição e tal. 

Creio que tenhamos de repensar um pouco esses aspectos mais gerais da oferta para 

alterarmos e avançar nessa qualidade, de modo a que a emissora realmente possa 

cumprir o seu papel de complemento em relação a uma emissora privada, ela não tem 

os  mesmos  objetivos,  a  inovação  para  ela  é  um  desafio  como  emissora  pública 

permanente, mas para isso a emissora tem que ter recursos.  Então tem de se pensar 

em como trazer recursos para essa emissora a fim de que ela cumpra a sua missão a 

que se propõe.



Tentei reduzir o máximo que pude.  Não dá para falar sobre todas as 

questões.  Como disse, depois vocês receberão o relatório completo, no qual não só 

os  aspecto  qualitativos,  mas  todos  os  aspectos  quantitativos  dos  23  programas 

analisados estão contemplados. E aí poderemos continuar esse diálogo.

É  importante  dizer  que  no  relatório  final  você  vão  receber  algumas 

ponderações  com  relação  à  nova  programação.   Traremos  para  o  relatório  final. 

Adiantamos que vimos um dado positivo na nova programação, que são as produções 

nacionais  que  começam  a  estar  presentes  no  conjunto  de  animações  e  as 

coproduções, que era um dado marcante a presença do internacional.  Isso passa a se 

reverter.

Para  finalizar,  dizer  que  isso  é  um  retrato.   Esse  retrato  não  está 

abordando uma dimensão histórica do que vinha antes, do que vem depois, no sentido 

de que há processos em curso, há mudanças que estão ocorrendo e não estamos 

fazendo avaliação de todos esses aspectos. Foi um retrato e talvez daqui a algum 

tempo possamos fazer um outro retrato e ver como isso avançou.

Estou  disponível  para  ouvir  as  dúvidas,  as  críticas,  as  questões  de 

vocês  em  relação  às  contribuições  que  trouxemos,  que  esperamos  que  possam 

ajudar.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Muito  obrigada,  professora,  agradecemos  muito  essa  sua  colaboração. 

Particularmente gostei muito da sua análise, não tive tempo de ler o documento por 

inteiro, mas já tinha lido as considerações finais.  Geralmente começo a ler um texto 

do  fim  para  o  começo  e  li  as  considerações  finais,  as  sugestões.   Agora  é  um 

momento importante, não só para a Câmara, mas para que todos os Conselheiros 

possam se manifestar.  E esse diálogo com certeza vai continuar.

Vamos  abrir  as  inscrições  agora,  a  Tereza  já  solicitou  a  inscrição, 

também o Paulo, o Rogério, a Maria da Penha e vamos dando continuidade.

Tereza, por favor.



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Antes de 

os Conselheiros falarem, penso que era importante agregarmos alguma coisa.

Começo cumprimentando  a  professora,  o  Conselho  pela  iniciativa,  a 

professora  e  seu  grupo  Grim  pelo  trabalho,  pela  excelência  da  análise,  da 

metodologia, pelo conhecimento demonstrado com relação à programação.  Vemos 

que realmente vocês conhecem de fato, viram a programação.  Nós conhecemos a 

programação profundamente, trabalhamos com ela.

Ficamos  muito  felizes  que  a  senhora  tenha  captado  exatamente  os 

valores positivos da programação, mas acho que alguns aspectos precisamos pontuar, 

até para que, quando os Conselheiros forem falar, tenham esses elementos em conta 

e mesmo vocês, porque não houve uma interação com a nossa área de produção 

durante a pesquisa de vocês.

O responsável mesmo direto pela programação, pela faixa infantil, é o 

Rogério, que certamente falará de forma mais técnica.

Como ninguém gosta de ser autorreferente,  quero contar para vocês 

que o Rogério é um profissional de televisão com muitos anos de televisão e que uma 

das  razões  por  o  termos  buscado  para  a  nossa  equipe  é  o  fato  de  ele  ser 

historicamente  associado  à  programação  infantil  e  à  importância  da  programação 

infantil.  Ele foi um dos responsáveis pelo êxito da TV Cultura nessa área.  Ele trouxe 

para a TV Cultura importantes prêmios, inclusive um Emmy.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO  (Superintendente  de  Programação)  – 

Dois.

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

Então,  queria  compartilhar  os  aspectos  positivos  que  a  senhora  viu  da  nossa 

programação com o Rogério, que é bastante responsável por isso.  E sem ser injusta 

também com outros profissionais que passaram pelo posto antes de nós e mesmo 

pela  TVE,  como  Rosa  Crescente  e  Beth  Carmona.   Temos  programas  que  são 

legados delas.



O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – Que 

também estiveram na TV Cultura.

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

também fizeram parte dessa história, que começa também, devemos reconhecer, com 

a TV pública estadual.

A  TV Brasil  tem  três  anos  e  meio  e  hoje  é  a  sexta  rede  nacional. 

Construir essa programação em três anos e meio é vitória.  Nós achamos vitória.  Não 

é fácil.   Dizemos, sem dúvida nenhuma, que a melhor programação entre as redes 

nacionais de televisão é a nossa.  E aí estou falando das seis redes, a TV Cultura não 

está entre elas, porque ela não é uma rede nacional.  A TV Brasil hoje é a sexta rede 

nacional.

Queria só pegar dois aspectos.  Nesse período, professora, acho que 

temos procurado aportar o que há de melhor aqui e lá fora, para podermos oferecer as 

seis  horas diárias  e reivindicar  esse posto de ser líder  de qualidade no segmento 

infantil entre as redes abertas nacionais.  Essa tem sido a nossa prioridade nesses 

três anos e meio.

Hoje,  além  de  oferecer  seis  horas  diárias,  tenho  aqui  mapas  de 

audiência  confirmando  que  alcançamos  o  nosso  objetivo,  de  sermos  líderes.   As 

nossas maiores audiências estão exatamente nessa faixa, onde temos audiência de 

quatro, de cinco, de seis em alguns momentos.  Disputamos sim muito em par de 

igualdade com as três menores redes no infantil, sobretudo em certos horários quando 

temos nossos campeões  de audiência,  como o Maluquinho,  como o Ra-Tim-Bum, 

como o Pererê.

Relativamente a internacional e nacional, o Rogério falará tecnicamente, 

mas  temos  outra  forma  de  fazer  conta.   A  senhora  há  de  conhecer  o  mercado 

audiovisual e saber que o mercado nacional não oferece mais conteúdo infantil para 

fazermos seis  horas nacionais.   Também achamos que tem que ter  um pouco de 

universalidade, que a TV pública não pode ser apenas assim, deve valorizar a cultura 

nacional,  mas tem que ser um pouco universalista.  Achamos importante ter alguns 

conteúdos internacionais.



Agora, afora as contas que o Rogério faz serem um pouco diferentes, a 

razão é essa:  temos fomentado a produção independente,  não há nada produzido 

para  licenciar.   Então,  nossa parceria  são a  nossa produção  própria,  onde  temos 

nossos programas, como Janela Janelinha, o Pererê, o Maluquinho, a TV Piá etc., a 

Cultura com os nossos licenciamentos, as TVs estaduais e o internacional.  Se não 

tiver o internacional vamos diminuir as horas.  Então, é a escolha de Sofia.  Vamos 

diminuir as horas?  Achamos que por hora temos que realmente diminuir, estamos de 

acordo, o Rogério tem até alguns números, que vou deixar para ele falar sobre isso.

Outra  questão  é  o  regional.   Mas  vocês  mesma  explicou  e  os 

Conselheiros entenderam que só muito recentemente – e aí quero fazer as honras à 

Regina Lima, que hoje é a nossa Ouvidora, até ainda não está nomeada por razões de 

burocracia de cedência da Universidade Federal do Pará, mas ela até pouco tempo 

era diretora presidente da TV Cultura do Pará, e ela é a criadora do Catalendas.

A SRA. INÊS VITORINO – Parabéns.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL  (Diretora  Presidente)  –  Foi  o 

primeiro programa regional que buscamos.  Temos uma afeição muito grande pelo 

Catalendas e pela Regina, porque, naquele momento em que estávamos criando a 

televisão e queríamos mostrar esse nosso compromisso com o infantil.  Agora, nem 

todas as televisões têm capacidade de produzir.   Belém produz Catalendas assim. 

Tivemos o Dango lá em Minas, que tem uma grande capacidade produtiva, o Rogério 

passou por lá também.  Ontem tivemos reunião com a TV do Rio Grande do Sul e 

iniciamos a conversa sobre a Pandorga.  Pandorga é um conteúdo lindo, feito no Rio 

Grande  do  Sul,  mas  que  nesses  últimos  quatro  anos,  que  foram  esses  tempos 

infelizes da TVE, que agora tornou-se nossa associada, mas por razões políticas a 

governadora anterior não permitia e eles não puderam ser nossos parceiros.  Agora 

podem e vamos produzir Pandorga.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Você sabe o que quer dizer Pandorga?



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – É um termo gaúcho.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Em Minas 

é papagaio.  Eu também aprendi como papagaio.  Pandorga, pipa e papagaio.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL  STARLING –  Nos 

romances do Érico Veríssimo o pessoal empina é pandorga.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL  (Diretora  Presidente)  –  Mas, 

professora,  o  Janela  Janelinha  custa-nos  muito  fazer,  porque  é  uma  ação 

internacional, é um trabalho, tem que pagar passagem para um monte de gente para 

vir fazer um encontro internacional todo ano e para colocar aqui em Brasília é uma 

trabalheira.   Pensei  inicialmente  que  vocês  não  sabiam  que  ele  tem  um  miolo 

internacional, mas vocês são realmente especialistas.

A SRA. INÊS VITORINO – A maior parte dele é internacional, cerca de 

25 minutos.

A SRA.  MARIA  TEREZA CRUVINEL  (Diretora  Presidente)  –  Só  as 

janelinhas é que são nossas.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – É o 

modelo do projeto global por influência do exchange.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ele é um 

programa  internacional  de  câmbio,  troca  de  conteúdos.   Mas  o  Janelinha  tem 

conteúdos latino-americanos.  Só pontuar isso.  Lá dentro tem.



A SRA. INÊS VITORINO – Mas colocamos no relatório.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Como ele 

não aparece como tal  e não tem assinatura,  só quem examinar...  Para quem não 

assiste, é como se ele fosse um programa recheado de conteúdos internacionais, mas 

a casca é nacional.   É mais ou menos assim.  A casca é nossa.   É como que o 

programa internacional determina que faça.

Só para terminar, devo concordar, mas só para você saber que não é 

um  desconhecimento  nosso,  o  problema  de  não  termos  uma  plataforma  de 

interatividade com as crianças através de sites específicos que pudessem fidelizar 

essas crianças ou desenvolver atividades pós-programa, continuidade do programa. 

Já estudamos isso, já vimos que isso é importante.  Inclusive uma pessoa que estará 

no nosso seminário  de amanhã,  Florencia  Ripami,  ia  trabalhar  para nós,  mas por 

razões da Lei 8.666 não foi possível.  Ela conhece muito isso e fez uma proposta para 

nós.  Trabalhou na BBC, pessoa muito brilhante nessa área.  Herdamos uma pobreza 

na área de TI, já falamos muito nisso, até parece choradeira, mas é muito difícil.  E 

quem falaria  mesmo é o Nelson Breve, que criamos agora uma unidade chamada 

Sucom, Superintendência de Comunicação Multimídia, que está sendo dirigida pelo 

companheiro Nelson Breve há quatro meses, porque já fizemos várias formas de sair 

disso,  como  é  que  podemos  ter  uma  plataforma  melhor.   Primeiro,  não  tinha 

investimento.   A Radiobras,  que é uma espécie  de nossa plataforma de herança, 

incorporamos, aquela velha empresa, tinha sim seis funcionários de informática para 

prover  apenas  serviços  de  folha  de  pagamento,  aquelas  coisas  assim.   Mas 

haveremos de chegar lá e é realmente muito importante.

Parabéns.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – Boa 

tarde a todos, Srs. Conselheiros, adorei a pesquisa, adorei as informações, porque é 

muito mais fácil navegarmos com mapa e com referência do que sair tateando.



Gostaria de deixar claro que esse é um trabalho em processo.  Há 14 

meses apenas consolidamos essa grade com a implantação das 6 horas, que era uma 

determinação da presidente e que atendia a missão da TV pública.

Quando construímos essa grade, tivemos a preocupação muito grande 

com vários desses aspectos que foram citados, alguns pela percepção do grupo de 

estudos nos escaparam obviamente em função de várias limitações, que não é o caso 

tratar aqui.  O que nos norteou durante todo o tempo e que continua nos norteando é a 

questão  de  que  precisamos  ter  o  espaço  para  o  produto  nacional,  temos  essa 

consciência.  Hoje, se análise já fosse feita hoje certamente isso já não apareceria, 

porque, com a virada da grade a partir  de abril,  hoje temos muito mais produções 

infantis nacionais do que... 

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O senhor 

não pegou antes de abril?

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO  (Superintendente de Programação) – É 

porque a pesquisa foi feita de outubro de 2010 a janeiro de 2011, então pegou a grade 

inicial.  Então, hoje essa realidade na pesquisa já seria superada, porque temos, pelo 

menos, mais quatro produções nacionais infantis, sem falar o projeto do Anima TV. 

Isso  sempre  foi  uma  preocupação  nossa.   Faz  parte  da  política  do  governo  de 

expandir a política do audiovisual e dar espaço para o produtor brasileiro produzir e 

colocar o seu produto pedagógico infantil nas grades.  E vejo que a TV pública, no 

caso a TV Brasil, faz isso bem, porque apenas na TV paga o conteúdo audiovisual 

infantil  brasileiro  está  apenas  na  TV paga.   Ironicamente  não  está  na  TV aberta 

brasileira,  exceção a TV Brasil.   Isso é um item que nos norteia e estamos muito 

atentos a isso.

Quanto à predominância do internacional, não sei a medida que foi feita, 

mas, quando montamos a grade, fizemos a somatória de todos os produtos nacionais 

que existiam.  Dentro das seis horas eles são um volume maior do que o internacional, 

mas, talvez, pelo fato de haver a repetição e analisar a entrada dos novos produtos 

internacionais...



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL  (Diretora Presidente) – Não os 

conteúdos em si.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO  (Superintendente  de  Programação)  – 

Essa também é uma preocupação que nos norteia muito.

Fico muito à vontade também com o fato de ver os países que foram 

citados na pesquisa, porque os nossos desenhos todos são oriundos das produtoras 

australianas,  das canadenses,  das francesas e das belgas,  com excelência alguns 

países  do  leste  europeu  também,  que  produz  esse  conteúdo  de  forma  muito 

responsável.  Então acho que estamos num processo evolutivo.  Se fôssemos hoje 

fazer uma análise da largada de abril de 2010 até hoje acho que avançamos.  Agora, 

fico confortável mesmo, gostaria até de ter a pesquisa para difundir isso para a nossa 

prospecção, para a diretoria, porque tudo que foi detectado vai de encontro ao nosso 

anseio.  O futuro nos reserva produções melhores, uma realidade melhor, porque, por 

exemplo,  semana  passada  fizemos,  lá  no  Rio,  o  teste  de  um equipamento  muito 

sofisticado, que foi comprado pela TV Brasil, que é o Tricaster, que vai nos permitir 

rechear ainda mais a programação infantil, com inserções lúdicas, talvez até com a 

apresentação com crianças ou com bonecos,  que foi  uma coisa  que testamos na 

Cultura.  Fica feliz com os elogios ao Co-co-ri-có, porque foi um produto desenvolvido 

e implantado na minha gestão na TV Cultura pelo brilhante Fernando Gomes, que é 

um  amigo,  parceiro  com  quem  converso  muito  sobre  a  questão  da  programação 

infantil na TV Brasil.  Hoje, se vocês assistirem à programação infantil da TV Brasil, a 

percepção é de que realmente é uma programação voltada para todos esses valores 

que a pesquisa aponta.

Concordo também que há pouca América Latina, embora haja, e, por 

coincidência,  foi até por sorte, em fevereiro estivemos participando do encontro do 

Kidscreem,  e,  recentemente,  até  na  companhia  do  Secretário  de  Educação,  no 

workshop do Vila  Sésamo, na TV Cultura, onde há uma discussão muito grande do 

próprio Vila Sésamo se customizar,  vamos dizer assim, abrasileirar-se; ou seja, ter 

animais,  personagens  mais  nacionais.   E  no  encontro  do  Fórum  Internacional  de 

Produção, agora, tive contato com algumas produtoras da Colômbia, a Tribo Setenta, 

curiosamente  até  trouxe  porque  achei  que  pudesse  ter  oportunidade,  que  é  a 

produção de programação infantil latino-americana, privilegiando os personagens e os 

animais da fauna sul-americana.  Crescemos sabendo tudo sobre o hipopótamo, o 



leão e a girafa, mas nunca aprendemos nada na televisão sobre o tamanduá, sobre o 

bicho-preguiça, enfim, é uma proposta deles para realizar uma coprodução com a TV 

Brasil, que eles identificaram na TV Brasil um parceiro crível.

De  forma  que  fico  feliz  com  a  pesquisa,  fico  feliz  em  ter  esse 

instrumento  para  poder  avançar  e  transformar  essa  realidade.   E  temos  muita 

consciência de que o papel estratégico da TV Brasil na formação da infância, digamos 

assim, é o nosso ponto de honra, o nosso ponto maior, porque do mesmo jeito que a 

publicidade identificou, também percebo isso, na criança é que você fideliza.  E nós 

também temos essa mesma percepção.  E só podemos construir uma audiência nova 

a partir da conquista desse público novo, porque senão vamos ter que ficar debatendo 

com  os  dissidentes  das  comerciais.   E  os  números  que  nos  mostram  que  a 

programação, na parte da tarde, porque montamos uma programação matutina e uma 

programação vespertina, na programação da manhã sofremos uma forte concorrência 

do SBT, da TV Globo, com o TV Globinho, e até de outras ofertas que dispersam, 

digamos,  os  responsáveis  pela  infância  com  a  programação  da  TV  aberta. 

Lembrando, também, que a classe C, essa classe C mais, já migrou para a TV paga. 

Hoje essas crianças pertencentes à classe C mais estão assistindo Discovery,  Fox 

Kids, Nickelodion, o que nos dá também uma certeza do nosso trabalho, porque esses 

canais têm nos procurado para fazer intercâmbio de conteúdo e troca de experiências. 

É sinal de que estamos construindo alguma coisa, o próprio exemplo do Amigaozão, 

que é uma coprodução da TV brasileira sofrer  o assédio dos canais  segmentados 

sobre a infância, para exibir antes de nós.

Estamos  atentos,  estamos  evoluindo  e  isso  só  vai  contribuir  para 

crescermos.   Daqui  a um ano,  quando a grade estiver  consolidada,  vários desses 

chats terão a realidade mudada.

Agradeço a oportunidade.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Antes de passar a palavra para o Paulo, Mário, nós identificamos o item Voz do Brasil. 

Você se sente contemplado?  Podemos dar  prosseguimento  à aprovação da Ata? 

Está certo.

Paulo, por favor.



CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Em primeiro lugar, 

devo  dizer  aprendi  muito  com  o  trabalho  da  professora.   Realmente,  na  minha 

modesta opinião, achamos um dos melhores trabalhos que já foram apresentados aqui 

para nós.  Como Conselheiro devo dizer isso.  É um trabalho excepcional e muito bem 

complementado pela Tereza e pelo Rogério justamente nas partes nas quais eles são 

profundos conhecedores por estarem no dia a dia nessa tarefa.  Não é verdade?

Como a TV Brasil dedica grande parte da sua programação à questão 

infantil, e acho que a TV pública basicamente deve se voltar para a infância e para o 

jornalismo, fico satisfeito com a sua análise bastante profunda.

Gostaria, porém, de observar dos detalhes que me chamaram atenção 

no seu estudo, que é a falta de divulgação sobre a história do nosso País.  Acho que 

essa  parte  realmente  poderá,  com  o  tempo,  naturalmente,  profissionalmente  a 

Diretoria Executiva e os companheiros da televisão suprirão essa falta.  E lembro que 

a TV Escola, por exemplo, temos aqui o representante do Ministério da Educação, faz 

muitos programas que, dentro dessa perspectiva, atingem muito o público infantil.  Não 

poderia deixar de fazer esse elogio para a TV Escola, pois atinge muito bem isso.

Fico feliz também por saber, através da Tereza, que finalmente a nossa 

filial gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, vai finalmente se integrar conosco, inclusive 

num belíssimo programa, que é o Pandorga.  Esse nome é até meio nacional, embora 

o Murilo diga que pandorga é só catarinense, mas ele é brasileiro mesmo.

Quanto à questão internacional,  apenas duas observações da minha 

parte.   Tendo  morado  algum  tempo  no  exterior,  como  observação  complementar, 

Cuba tem um canal só puramente infantil.  Acho muito interessante.  Claro que não 

pretendemos isso, mas quero lembrar que os programas cubanos voltados para as 

crianças, até por enfocarem sob um ponto de vista não tão global, internacional, como 

hoje  mais  educativo  e  patriótico  deveria  ser  observado.   Também  hoje  se  sabe, 

embora não tenhamos acompanhado, a República Popular da China está se voltando 

muito para os programas infantis também.  Então essa questão internacional poderá 

num futuro ser complementada com a nossa querida América Latina e com aqueles 

países que têm hoje afinidade, comércio e interesses comuns com os nossos.



De qualquer maneira, termino dizendo que o seu trabalho é excelente, 

foi  muito  bem  complementado  e  está  de  parabéns  a  TV  Brasil  pelos  programas 

infantis, que, realmente, são os melhores do País.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada, Conselheiro.  Mais alguém?  Maria da Penha, por favor.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES – Gostaria de 

dizer que estou muito feliz com a nossa universidade federal, da nossa cidade, pela 

sua  apresentação.   Há  cinco  anos,  a  OEA  fez  uma  recomendação  ao  Brasil  de 

trabalhar a violência de gênero através da educação desde o nível mais elementar, 

levando esse tema nas escolas.  E não temos visto em nenhum programa de televisão 

infantil o respeito à mulher dentro da relação familiar.  

Então, entendo assim: como é uma questão que está relacionada com a 

Secretaria da Mulher, está relacionada com a Secretaria de Direitos Humanos, está 

relacionada com a Secretaria de Educação e alguma outra secretaria, acredito que 

esteja, a questão da verba que a Tereza tanto fala, que é importante que se tenha 

verba para isso, mas que haja um pool, uma associação, um consórcio que procure 

também colocar essa questão de gênero.  E questão que o Paulo falou sobre a história 

do Brasil de uma maneira transversal, falando da questão do gênero, do que a mulher 

sofreu, a história da mulher na sociedade, e a questão da droga, porque também não 

vemos como é que a criança começa a consumir droga.  Acho que educar a partir daí,  

vamos ter um avanço para a cultura de pais do País, porque no momento em que você 

tem uma cultura dentro da família, você tem condições de construir a cultura de pais 

fora de casa, você aprende a se defender, você aprende a conviver com a diversidade 

e trabalhar a questão das injustiças de uma maneira não violenta.  E em relação à 

droga também, eu queria que ficasse presente essa questão para quem faz jornal, 

para quem faz jornalismo, para quem trabalha a questão da televisão, de programas 

infantis.  

Obrigada  pelo  que aprendi  hoje  e  pela  perspectiva  que  se criou  na 

minha cabeça diante da sua apresentação.  Obrigada.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada, Conselheira.

Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Em primeiro lugar, 

também parabenizo a qualidade do trabalho.  Acho que o Conselho e a Câmara, em 

particular,  cumprem  as  suas  funções  quando  conseguem  trazer  trabalhos  dessa 

qualidade para a nossa consideração e para consideração da Direção da EBC, que é 

a melhor forma de trabalharmos aqui neste Conselho.

Também  achei  interessante  a  sintonia  que  se  estabeleceu  entre  os 

resultados do trabalho e a intervenção da Presidente e do Rogério, que me pareceram 

bem  de  acordo,  porque,  como  disse  a  própria  professora  quando  apresentou  o 

trabalho,  trata-se  de  um  retrato,  ou  seja,  não  considerou  nem  as  condições,  as 

heranças com que a BC teve que trabalhar quando assumiu, o Rogério e a Presidente 

mostraram, como a primeira preocupação foi realmente implantar as seis horas, isso 

não foi fácil, os recursos também não são abundantes, é preciso selecionar.  Então, 

acho que isso tudo condicionou muito.  E também sendo um retrato, não previu, o 

próprio  Rogério  mostrou  que  depois  a  situação  já  evoluiu,  inclusive  em  muitos 

sentidos, de acordo com o parecer.

Não  sei  como  é  que  a  Câmara  pensou  ou  está  pensando  o 

desdobramento dessa discussão.

A intervenção da professora me suscitou várias questões: a questão do 

gênero, que foi muito marcante; a questão do sotaque também.  Inclusive podemos ter 

a presença de programas internacionais se traduzidos em sotaques diferenciados, que 

é  uma  maneira  de  regionalizar,  digamos  assim.   Concordo  inteiramente,  nesse 

particular, com a posição da Presidente, precisamos ter matérias internacionais, não 

podemos  ter  uma  visão  estreitamente  nacionalista,  mas  podemos  traduzi-los  com 

sotaques diferenciados, como uma maneira de se apropriar.

Enfim, eu teria outras considerações a fazer, mas tenho a impressão 

que o melhor é concentrarmos a nossa discussão hoje em como dar o desdobramento 

a essa questão.  Preocupa-me é que se estabeleça entre a Câmara e a EBC uma 



sintonia fina, quer dizer, uma interlocução.  Aliás, a nossa Câmara está propondo a 

criação de um grupo de trabalho para discutir os programas educativos da TV Brasil e 

da EBC em geral, e talvez seja o caso de cuidarmos para que haja, na preparação de 

um eventual parecer sobre o assunto, uma sintonia fina com a EBC, ou seja, com 

aqueles que estão fazendo os programas para entender melhor os condicionamentos 

e as perspectivas.

De sorte que eu queria, porque na minha perspectiva essa discussão 

devia se desdobrar num conjunto de recomendações.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Exatamente.  Mas a Câmara ainda precisa se debruçar sobre o relatório.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A  Câmara  vai 

destrinchar melhor o relatório e trazer essas recomendações.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ao 

Conselho, exatamente.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que me pareceria 

interessante é que, nessa preparação, a Câmara entrasse em contato com a área do 

Rogério  para  que  essas  recomendações  pudessem  já,  no  próprio  processo  de 

elaboração, trazer a marca desse diálogo, para os resultados serem mais produtivos.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Pois 

não, Rogério.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendente  de  Programação)  – 

Aproveitando a fala do Conselheiro Daniel, gostaria de fazer formalmente um convite 

para que você vá ao Rio apresentar essa pesquisa para a nossa produção e para os 



nossos  gerentes  de  licenciamento,  aqueles  que  fazem  prospecção  no  mercado. 

Embora nós façamos essa supervisão, mas seria interessante que eles estivessem 

com a sua expertise a percepção do que você está dizendo, porque aí fica mais fácil 

de fazermos a correção de rotas, capilarizando essa informação direto da fonte.  Acho 

que isso nos ajudaria muito.

Organizo com a Presidente  como fazemos essa logística,  mas seria 

muito bom, muito positivo que pudéssemos ter uma palestra dessa lá no Rio, para os 

produtores e para os licenciadores.

Fica o convite.  Nós acertamos aqui, depois, as agendas.

A SRA. INÊS VITORINO – Já está aceito.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Isso ajuda 

a formar todos, porque, você sabe, estamos aqui nós, um, dois, três, quatro, mas atrás 

tem um monte de pessoas com as cabeças mais distintas possíveis.  Isso alinha as 

pessoas, leva a autoridade do Conselho também.  Não é só o Rogério que acha que 

tem que ter mais isso ou mais aquilo.  Acho que seria muito bom essa ida ao Rio.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais 

alguém? Lúcia.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Não podia deixar  de 

registrar como foi importante o trabalho da Professora Inês realmente para a Câmara 

infantil.   Reunimo-nos  antes  e  gostaria  de  parabeniza-la,  acho  que  o  trabalho  foi 

excelente.  Eu e Murilo chegamos no início do Conselho e fizemos uma análise de 

vários  episódios  da  programação  infantil,  discutimos  aqui.   Foi  a  nossa  primeira 

incursão, foi ótima.  E foi quando sugerimos que se estabelecesse uma parceria com 

uma universidade, para que profissionais especializados falassem conosco.  Acho que 

os resultados que a Professora Inês traz são realmente maravilhosos, trazem, para a 

Câmara, elementos para reflexão e recomendações.



Fiquei  muito feliz  mesmo.  Acho que foi  muito importante,  acho que 

pontua aspectos  fundamentais.   Tem coisas,  é claro,  que sabemos que demanda 

dinheiro,  que  demanda  tempo,  agora  tem  coisas  muito  práticas  que  queria  até 

perguntar para o Rogério se já estão corrigidas.  Por exemplo, essa questão que já 

tínhamos  pontuado  no  passado,  a  questão  do  hábito,  que  um  dia  você  via  um 

programa às 10h da manhã e, no outro dia, você ia procurar e estava passando um 

programa para adolescente.  Então, chegamos a pontuar isso no passado.  Como ela 

olhou a programação antes de abril, não sei se, na grade atual, já está corrigido esse 

aspecto que não tem um custo.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendente  de  Programação)  – 

Desde abril de 2010, quando consolidamos a grade que seria a grade de operação e 

rede, vamos chamar assim, porque até costumo falar com a Presidente assim: a grade 

não pode aprisionar a programação, mas ela tem que ser o mais estável possível, 

justamente para criar o hábito.

Hoje,  essa  permanência,  essa  consolidação  já  dá  resultados  muito 

concretos.   A  nossa  faixa  infantil  vespertina,  onde  não  temos  concorrência  de 

programação infantil...   Só para  ela  entender,  porque isso que ela  está  falando  é 

correto.   Nós  corrigimos  e  hoje  já  temos  resultado,  temos programação  que  está 

dando na faixa de dois pontos, dois ponto cinco.  É um universo muito amplo e isso é 

em função dessa estabilidade da grade, da permanência dos conteúdos.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Excelente.

Outro ponto que acho que foi importante, a Maria da Penha já pegou 

alguns aspectos, detalhando a questão da droga, acho uma temática muito importante 

na infantil que a pesquisa pontuou relevante também é a questão da saúde quase não 

aparecer.  Acho que isso é um aspecto muito importante, trabalho na área de saúde e 

acho  que  a  saúde  tem que  aparecer  mais  na  programação  infantil,  porque  é  em 

criança que você adquire o hábito.  E vemos que os nossos prontos-socorros estão 

lotados de desinformação no Brasil.  Temos muitos problemas com a saúde, com a 

gestão de saúde, mas falta informação.  O que você pode dizer num consultório, você 

fala  para  uma  pessoa;  numa  televisão,  você  está  falando  para  uma  população. 

Inclusive, na TV aberta, as TVS tem cada vez mais procurado colocar a questão da 



saúde.  Para a saúde, isso é muito importante.  Então, acho que é um assunto para 

refletirmos porque não se vai mudar a saúde sem educação, jamais.  Não adianta 

colocar dinheiro na saúde.  Acho que é uma coisa para refletirmos.

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

Temos o Canal Saúde e temos o Ser Saudável, mas são ambos adultos.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Então,  precisamos 

plantar, como essa coisa da fidelização vem, porque você cria o hábito na infância, 

você coloca a informação na infância.  Então, acho que a falta foi um aspecto muito 

bem pontuado.

Mas quero parabenizar você e sua equipe, transmitir à sua equipe os 

agradecimentos do Conselho pelo excelente trabalho.

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

Conselheira  Lúcia  realmente,  há  dois  anos,  plantou  a  semente  desse  momento, 

porque temos um estudo técnico sobre cada faixa de programação, que foi aquele 

trabalho que você fez com o Murilo.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Nós assistimos a vários 

episódios e fizemos análise de conteúdo.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Então, 

frutificou.  Quero compartilhar com vocês o pioneirismo daquele momento.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira)  – A 

sementinha.



Ela era membro de Conselho também, era o início da presidência, foi 

tudo junto.

Professora Pilar.

A  SRA. MARIA  DO  PILAR  LACERDA  (Secretaria  de  Educação 

Básica/MEC)  –  Para  nós,  do  Ministério  da  Educação,  da  Secretaria  de  Educação 

Básica, essa pesquisa é fundamental porque estamos reformulando a TV Escola.  A 

TV  Escola  teve  um  início  muito  interessante,  depois  ela  ficou  muito  parada, 

principalmente em termos tecnológicos e de programação.  E ela tem um problema 

enorme porque é uma audiência muito pequena, poderíamos dizer quase traço.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É porque 

não tem canal aberto, Pilar.

A  SRA.  MARIA  DO  PILAR  LACERDA  (Secretaria  de  Educação 

Básica/MEC) – Mas não tem também aquela discussão assim: a TV Escola é para a 

escola, mas ela não faz uma interlocução com o horário da escola, necessidades do 

professor.  Então ela tem bons programas e passa a ser um Discovery Chanel gratuito. 

Ela tem bons documentários, tem programas interessantes, mas ela não dialoga com 

a escola.  Então, estamos reformulando-a, vamos contratar o jornalista Paulo Markun 

e mais três pessoas de uma equipe que ele vai formar para que possamos pensar 

inclusive em arranjos territoriais em que você envolva a TV universitária, as redes de 

educação  básica  locais,  para  que  aquela  produção  possa  ser  uma  produção  que 

dialogue  com  os  alunos  e  professores  daquelas  escolas.   Para  nós  também,  a 

discussão que tivemos em São Paulo sobre o Vila Sésamo, pensar também quais os 

caminhos da TV Escola em relação à programação infantil.

Então, vou pedir licença para o Érico, que é coordenador da TV Escola, 

para levar e discutir com a equipe dele, porque acho que vai nos ajudar muito.



A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O que 

acho da TV Escola que considero importante diz respeito ao público.  A TV Escola 

nasceu para ser para a escola.  Eu assisti ao crescimento da TV Escola, cobri muito 

aquele  trabalho.   Foi  na gestão do Ministro Paulo Renato,  que acabou de falecer. 

Acho que a TV Escola precisa fazer essa definição: ela é para a escola ou é para o 

público em geral?  Enquanto ela não fizer essa definição, acho que ela não vai se 

encontrar, porque ela era para formar os alunos e professores, a parabólica captada 

dentro da escola.  É a TV Brasil que carrega a TV Escola e, inclusive, não sei se vocês 

sabem, com perdas de qualidade no nosso sinal, mas achamos que é importante, não 

vamos brigar por isso.  Eu até já tentei brigar, porque a TV Escola está dentro do 

nosso transponder, não tem outro lugar para ela ir e não tem jeito de separar, porque 

não há espaço no satélite.  Mas a TV Escola precisa decidir se ela quer escola ou se 

ela quer o público em geral.  Eu acho que é uma definição importante para vocês 

fazerem.

Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais 

algum Conselheiro?

Então o encaminhamento que damos agora, após a apresentação da 

Professora Inês Vitorino é que o relatório seja analisado profundamente pela Câmara 

e  daí  saiam  as  resoluções  que  devem  ser  trazidas  ao  Conselho  para  uma 

determinação geral de todos nós.  Na próxima reunião já daria?  Estou propondo que 

seja no dia 17 de agosto.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  É  sobre  o 

encaminhamento,  Presidente.  Não estou seguro.  Esse é o segundo trabalho que 

fazemos,  primeiro  foi  o  trabalho  de  jornalismo,  agora  o  trabalho  na  programação 

infanto-juvenil,  mas tem uma coisa que nos põe todos de acordo:  é um tremendo 

instrumento de trabalho, primeiro, para o Conselho, principalmente para o Conselho, 

porque aí o Conselho começa a realmente entrar na lógica no caso da televisão, da 

programação, da grade, tem condições de dialogar melhor.



Então, vejo muito custo durante o trabalho, como um processo.  Não 

estou  seguro  se  temos  condições  de,  a  partir  dos  relatórios,  porque  eles  são 

dinâmicos.  Por exemplo, tem um dado concreto: acabou, houve um contrato, foi feito 

e acabou.  Então, temos que pensar: vai ter sequência desse modo, não vai, porque 

tem um custo, enfim, se há necessidade ou não.  Mas isso é uma outra questão.  O 

que tenho dúvida é se devemos emitir resoluções, porque acredito que isso atinge o 

orçamento, porque o Conselho está dizendo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Recomendações?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Sim,  recomendações. 

Vejo muito mais um diálogo, estabelecer um diálogo, conversar mais com a turma da 

Nereide, lá do Jornalismo, com a Câmara do Jornalismo, entrar e discutir.  No caso, 

por exemplo, o convite que o Rogério já fez para a Professora Inês ir ao Rio para 

conversar com a equipe etc., ao invés de engessarmos mesmo com recomendações. 

Acho que isso deixa mais leve e acho torna mais produtivo.

Uma  recomendação  é  uma  coisa  que  pode  parecer  uma  certa 

imposição e, na realidade, de repente, ela se torna inviável no processo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira)  – A 

ideia nunca foi essa.  A ideia realmente é a do diálogo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – É a minha leitura.  Estou 

lhe dando a minha leitura uma vez que fiquei preocupado com essa leitura.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Tem 

questões  que  foram  colocadas  que  acho  merecem  algumas  recomendações  do 

Conselho,  que  são  fáceis.   Acho  que  tem  que  ter  o  bom  senso  da  Câmara  e 

determinar esse diálogo, a continuidade, trazer o pessoal da diretoria para conversar 



junto à Câmara,  mas acho que a Câmara tem que aprofundar mais os resultados 

desse relatório  e voltar  ao Conselho com algumas questões adicionais.   Essa é a 

minha avaliação.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  – 

Presidente, a senhora me permite uma palavra?

Gostaria  de  parabenizar  o  Conselho  pela  iniciativa.   Acho  que  o 

resultado desse trabalho foi excelente.  Como diz o Rogério, é mais uma bússola na 

mão.  Parabéns ao Rogério  também pelos  trabalhos,  que,  acho,  são trabalhos de 

excelência.  E a Diretoria Jurídica se dispõe, inclusive, a entrar também nesse debate 

porque os reflexos desse debate, das deliberações vão se refletir  nas contratações 

futuras.   Isso é um aspecto importante também.  Estamos à disposição,  inclusive, 

porque algumas questões que dizem respeito à qualidade passam por um controle 

prévio jurídico, então, estou me colocando à disposição.  

Rogério, lá no Rio, quando houver o debate, nós participamos.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendente  de  Programação)  – 

Quanto mais sinergia, melhor.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na linha 

do  Murilo,  claro  que  não  tenho  nenhum  problema  com  recomendação,  com 

deliberação, todas as determinações do Conselho sempre foram acolhidas, mas, na 

linha do que disse o Murilo, acho que um método bom seria assim: o Conselho tomou 

a iniciativa, fez, o diagnóstico foi feito, está aí, não temos discordância com ele, só 

explicamos  por  que  acontece,  mas  não  temos  discordância  nenhuma,  achamos  o 

trabalho muito bom.  Para que ele serve? Para corrigirmos.  Acho que estabelecermos 

um tempo e fazermos nova avaliação diagnóstica e ver se as coisas apontadas foram 

corrigidas na programação.  Repete-se depois o diagnóstico, dentro de algum tempo. 

Tempo, você sabe, tempo de televisão, ele tem um tempo: contratou um programa, 

mesmo que ele tenha, digamos, um certo defeito, se já está produzido, você vai ter 

que exibi-lo,  ou então não vai exibir,  vai  por na prateleira,  porque se o defeito for 



grave, produzir  outro vai levar tempo.  Em suma: tem um tempo de maturação de 

coisa televisiva.

Mas  se  encontrássemos  alguma  coisa  sobre  recomendar  o  estudo 

como um todo, recomendar que se leve em conta o estudo como um todo, e fixarmos 

um  tempo  para  novo  exame  e  diagnóstico  da  produção  infantil,  aí  estaremos 

melhorando.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O que implica – e isso me 

parece  alvissareiro  –  a  possibilidade  de  renovar,  eventualmente,  o  trabalho  da 

consultoria.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Fazer uma 

segunda temporada.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Uma segunda temporada, 

que acho que sempre é positivo.  Porque foi o que falei: em princípio, acabou.  Implica 

que, dado esse tempo, nós, do Conselho, com o de acordo da diretoria, ele retoma o 

contato.  E aí temos um trabalho sequencial ao longo do tempo.

O  SR. VÍTOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Gostaria só de fazer um registro: acho que o trabalho também vai ser bom para nós, lá 

no Ministério da Cultura.  Vou levar ao conhecimento da SAv.  Tem várias informações 

que são importantes aqui, até fiquei aqui meio instigado, imaginando a possibilidade 

de fazermos uma análise toda da programação, ou mais ampla, ou seguindo nesse 

caminho.   Vai  contribuir  muito  para  que  possamos  definir  nossas  políticas  lá  de 

fomento à produção de conteúdo audiovisual para a televisão brasileira, especialmente 

para a TV pública.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Boa parte 

delas são parcerias nossas.



O SR.  VÍTOR ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  –  Já 

existem  algumas,  então  nos  ajuda  a  melhorar  o  foco,  é  um  instrumento,  uma 

ferramenta gerencial importante.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vou fazer 

um Anima TV, por exemplo.  Estamos com séries no ar que lá da SAv.

O SR. VÍTOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Já é 

uma área  onde  o  Brasil  vem se destacando.   Então  tem realmente  uma atenção 

necessária nisso aí.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Com 

a palavra o Daniel.  Depois, o Murilo novamente.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO REIS  FILHO –  Eu  queria  aqui 

defender  um tipo  de  desdobramento  que  me parece mais  adequado.   Penso  que 

recomendarmos o conjunto do estudo, o estudo tem quase duzentas páginas, como 

disse a Professora Inês.  Fica uma coisa meio vaga.  Acho que a utilização do termo 

“resolução” fica realmente um pouco forte, engessativo.

O desdobramento ideal que vejo é o seguinte: os Conselheiros todos 

lerem esse texto, com a maior atenção possível.  Segundo: a Câmara, em sintonia 

com o Rogério e com a EBC, discutir esse parecer.  De modo que pudéssemos chegar 

a um conjunto de recomendações.  Inclusive para balizar a nossa análise do assunto, 

a nossa e a análise da própria EBC, porque estou encontrando aqui  uma sintonia 

muito  grande  em  relação  ao  diagnóstico,  à  avaliação.   Então,  penso  que,  se 

tivéssemos um conjunto de recomendações para serem pesadas daqui a um ano ou o 

tempo que a Câmara considerasse adequado para...  porque realmente tem que ter 

um tempo par vermos, inclusive porque, como disse o próprio Rogério, algumas coisas 

já foram modificadas em alguns sentidos apontados pela Professora Inês.



Então,  penso  que,  se  a  Câmara  estudasse  melhor  e  trouxesse  um 

conjunto de recomendações para este Conselho e o Conselho aprovasse, a meu ver, 

não teria nenhum efeito engessativo.  São referências que o Conselho cria nas suas 

atividades de avaliar e controlar a programação da EBC e, daqui a algum tempo a ser 

determinado,  tornamos  a  avaliar  para  ver  se  as  recomendações  conseguiram  ser 

consideradas ou, se não, por que não, porque também em função de recursos e de 

outros problemas quaisquer, algumas recomendações não poderão ser cumpridas in 

totum,  outras  serão  cumpridas,  outras  não,  porque  senão  perdemos  um pouco  a 

baliza.  Se recomendamos o conjunto do estudo, perdemos um pouco a capacidade 

de  conseguir  acompanhar  essa  coisa  toda.   Então,  é  esse o  desdobramento  que 

proponho aqui.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Desculpe-

me, Presidente, mas em função do Conselheiro, queria reformular a minha fala.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Depois do Murilo pode se manifestar.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Não  tenho  grandes 

discordâncias.  Só para não polarizar, acho que essa é uma questão até secundária, 

desde que funcione o método.  Se a Câmara, eventualmente, trouxer ao Conselho 

algumas sugestões e indicações, eu não...  Eu ia falar de outro assunto relacionado à 

programação.   Mas  para  poder  encerrar  esse  assunto,  a  Conselheira  pode  se 

manifestar.  Quando encerrar esse assunto, falo do outro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então aceitamos a sugestão?

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

gostaria de colocar uma questão.



Também acho que, quando falamos do conjunto, Conselheiro, fala-se 

daqueles pontos que estão candentes.  É claro que recomendar a obra como um todo 

é uma coisa meio vaga.   Só que todos nós sabemos que ali  tem quatro ou cinco 

pontos cruciais.  Todos nós vimos.  Mas também nada contra as recomendações.

Eu  só  queria  tocar  num ponto  espinhoso  para  reflexão  nossa  e  do 

Conselho.  Aqui foram ditas coisas, tem quatro ou cinco pontos mais críticos, e eu 

diria, Professora, que se você for pesar entre as coisas positivas que você apontou e 

as negativas tem muito mais positivas do que negativas.  No entanto, se amanhã for 

votada  e  aprovada  aqui  uma  recomendação:  “O  Conselho  Curador  da  EBC 

recomendou reduzir o internacional em pelo menos não sei quanto; prestar atenção na 

questão do gênero etc.” Sabe o que sai na mídia? Porque sai daqui de dentro e sai de 

dentro da EBC também, nós sabemos disso e vocês sabem: Conselho espinafrou a 

EBC, arrasou com a programação.  Isso tem acontecido com frequência.  A Nereide, 

por exemplo, anda muito magoada com isso porque o nosso jornalismo tem muitos 

méritos.  Eu não diria isso, estou tomando a liberdade de dizer, mas nós todos, eu 

também.  Porque é o seguinte: não é culpa do Conselho, mas o nosso jornalismo tem 

muitos méritos.  Não tem empresa jornalística onde não haja um problema aqui e ali. 

Jornalismo é coisa do dia-a-dia, é um negócio nervoso, é nervo exposto o tempo todo 

e, no entanto, vasam as coisas aqui do Conselho, e funcionários nossos levam para a 

imprensa, e Conselheiros nossos levam para a imprensa.  Vocês sabem disso.  E 

levam  e  tudo  aquilo  vira  notícia  negativa.   E  não  tenho  dúvida  que  todos  os 

Conselheiros ou a maioria absoluta estão aqui para ajudar a construir.

Então, vamos fazer recomendações?  Agora, então, vamos buscar um 

tipo  de  recomendação,  Conselheiro  Daniel,  porque  se  você  apontar  só  os  pontos 

críticos,  nenhum elogio vai aparecer,  nenhum reconhecimento de qualidade.   Você 

entende?  Porque isso acontece o tempo todo.  Tudo o que sai do Conselho é um 

desgaste, é o Conselho que nos espinafrou, nós que não sabemos trabalhar, nós que 

somos isso,  aquilo  e aquilo  outros.   É só olhar  os  clippings que tem lá no nosso 

gabinete  dos últimos meses.   A recomendação tem isso.   Mesmo quando não há 

recomendação,  as coisas  vasam do Conselho de forma distorcida.   Não sabemos 

como, como vasam de dentro da EBC também e é tudo é destrutivo.  E sei que todos 

estão aqui para construir.



CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – Estou aqui 

preocupada porque, se mexerem com a Nereide, Minas desce.  Agora, além disso...  A 

Bahia sobe?  A última vez foi 64, você sabe.

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

entendeu o que eu disse?

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL  STARLING –  Entendi. 

Então, tenho uma proposta que é o seguinte...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Se é para 

arrasar com a programação da TV Brasil...

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – Então veja 

só.  Minha proposta é a seguinte: acho que devemos não fazer recomendações, mas 

acho  que  podemos  fazer  sugestões,  encaminhamentos,  e  acho  que  deve  ter  um 

preâmbulo e, nesse preâmbulo, não sei se o termo seria esse, mas uma cabeça em 

que recuperemos todo o espírito da avaliação que foi feita aqui.  Porque, ao recuperar 

o  espírito  da  avaliação,  vai-se  apontar,  na  abertura  das  sugestões,  aquilo  que  é 

positivo e que é legal  do trabalho e, inclusive,  vai  dar substância por que se está 

fazendo a sugestão A e não a sugestão B.  E aí acho que se toma o cuidado que a 

nossa Presidente quer e que ela tem razão.  É a minha proposta.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  –  Nós já 

somos atacados todo dia, Conselheira Reitora.  Tem pessoas que nunca viram um 

programa infantil e vão dizer: o Conselho disse que não...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheiro Mário.



CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – O que a Tereza 

colocou é muito importante, inclusive devemos ter em conta o seguinte:  há muitos 

interesses em jogo que não querem que a mídia pública se consolide e cresça.  Então, 

nesse sentido, acho que a recomendação dela muito importante.  E é muito grave se 

há os chamados vazamentos, espiões malignos que fazem isso.  Isso é grave, tem 

que ter uma espécie de envergadura de proteção.  Então, nesse sentido, acho que 

realmente...

O que queremos, acho que mil por cento daqui, é a consolidação e o 

fortalecimento da mídia pública.  Então, temos que tomar as providências também.  É 

isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheiro Manoel.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA – É rápido.  É só para 

lembrar que a voz da ciência é muito respeitada pela mídia, sabemos disso.  Uma 

forma também de vasar  isso de forma positiva seria a própria Universidade  soltar 

relatórios  sobre  isso,  mostrando  que  a  TV Brasil  é  talvez  a  única  TV aberta  que 

consegue cumprir...  Uma entrevista, um artigo científico.  Isso é importante, porque 

sabemos  que  o  meio  científico  é  respeitado.   Geralmente  o  que  se  diz  no  meio 

científico tem o respaldo acadêmico.  Até para evitar que...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Colocar público o relatório...

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

viram que os nossos Ministérios, a nossa parceria com o MinC, a mídia está tendo que 

dar notícias positivas delas e está sendo um negócio doloroso.  E o que está na moda 

agora?  Dar nota zero para o sinal, porque não se fala mais da programação, fala-se 



do sinal, onde nós temos problema mesmo, sabemos que temos problema.  Vocês 

sabem, já explicamos isso para o Conselho que, enquanto não ficar pronto o novo 

controle mestre, não vai melhorar o sinal.  Aí a moda agora é falar no sinal.  Não se 

fala mais de programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Acho que há duas coisas bem diferentes: uma é a questão do relatório em si, que 

acho que deve ser colocado a público, se a Professora permitir, divulgá-lo o máximo, 

principalmente pelos veículos da EBC, mas também por outros, quem sabe.  A outra é 

a questão do parecer da Câmara, quer dizer, a Câmara precisa se debruçar melhor 

sobre o relatório, eu acho.  Acho que não tivemos oportunidade hoje, pela manhã, de 

ter a primeira conversa,  como o pessoal do jornalismo teve.   Acho que a Câmara 

precisa ter esse retorno mais direito com a Professora e emitir um parecer, levando em 

consideração tudo o que foi colocado aqui, com os preâmbulos e as recomendações 

talvez de curto, médio e longo prazo, coisa assim, que fosse ajustando.

Professora, a senhora quer se manifestar?

A SRA. INÊS VITORINO – É só um esclarecimento que está previsto no 

projeto  como  um  todo  da  publicação  de  um  livro.   Então,  agora  nesse  segundo 

semestre, vamos transformar o relatório, que está em formato de relatório, e vamos 

transformar, com as questões mais importantes que sejam interessantes para fazer a 

discussão com a sociedade, vamos colocar numa discussão pública, com esse tom 

que foi dado aqui, valorizando aquilo que a programação tem de bom.

Sou uma defensora  da  TV pública,  acho  que  a  TV pública  tem um 

diferencial inegável em relação à produção comercial para crianças e adolescentes, e 

isso vai estar claramente definido na discussão que vai ser feita.  Evidentemente que, 

normalmente  quando  você  faz  o  lançamento  de  uma  obra,  há  discussões,  há 

publicação, enfim.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Agora eu 

queria pedir ao Conselho, acho que está contratado assim, eu não li o contrato, vamos 

fazer, o livro será feito, não sei quais são os recursos, mas em próximas contratações 



de estudos para o Conselho, Presidenta, acho que temos que pensar bem antes se é 

para  uso  próprio  ou  para  virar  livro.   Só  para  discutirmos  antes  em  futuras 

contratações de estudos, porque às vezes é um estudo que não convém virar livro. 

Acho  que  esse  aí  é  bom,  é  importante  levar  para  a  sociedade,  mas  às  vezes, 

dependendo do espaço...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

Conselho escolheu a parceria com as Universidades.  Então, as Universidades só vão 

entrar  com  os  pesquisadores  se  para  eles  for  conveniente,  e  a  conveniência 

geralmente é publicação.  Então, vamos também ter que avalizar isso.  Se essa foi a 

forma que o Conselho resolveu trabalhar e está sendo muito boa, na minha avaliação, 

acho  que  deve  continuar.   Agora  são  questões  mais  ligadas  aos  resultados  da 

pesquisa  naquilo  que  interfere  direto  nas  questões  internas,  aí  discutimos  com  o 

próprio professor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Presidente, só uma 

palavrinha.  As poderosas forças das TVs comerciais sempre serão contra a criação 

de uma TV pública no Brasil, sempre.  Não é só uma questão de falhas nossas aqui ou 

não.  Eles sempre serão contra, até mesmo cada vez mais à medida que crescermos 

e nos impusermos perante a Nação brasileira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Guilherme, Lúcia e teremos um café.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI –  É  só  uma 

intervenção rápida para saber se o Conselho concorda de apresentar essa pesquisa, 

na verdade, eu mesmo poderia fazer isso, para os funcionários da EBC, para todo 

mundo  que  está  envolvido,  na  verdade,  até  diretamente  na  produção  desses 

programas.



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não tenho 

nada contra, mas nós já tomamos essa providência com o convite à Professora para ir 

à Diretoria de Produção, porque, aqui em Brasília, não temos a Diretoria de Produção. 

Essa parte é do Rogério e é a parte da TV Brasil que fica no Rio.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI –  Mas  é  uma 

autoestima bacana, já que houve os pontos mais interessantes.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Mas não 

tem problema nenhum.  Só estou esclarecendo pra nós, que estamos envolvidos: essa 

parte da grade não fica em Brasília,  fica no Rio,  mas claro que não tem nenhum 

problema que os funcionários daqui também conheçam isso tudo.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Exato.  Porque 

como é um carro-chefe da TV Brasil esse tipo de programação, acho extremamente 

interessante porque, de fato, eleva mesmo a percepção dos funcionários que, mesmo 

não  trabalhando  diretamente  com  essa  programação,  estão  envolvidos  com  uma 

empresa que em uma excelência de conteúdo como essa.  É legal.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – E espero 

que os que alimentam a coluna do Lauro Jardim contem isso também para ele.  É um 

colunista que todo dia tem uma nota contra a EBC nascida dentro da EBC.  Todo dia 

tem uma contra a EBC, e a fonte é da EBC.

E  o  pior  que,  nesse  negócio  de  fonte  off,  sou  especialista.   Então, 

sempre sei.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Eu queria só fazer uma 

observação em relação ao seu comentário, Tereza, de como as pessoas vão ver de 

fora.  É que a conclusão, o relatório da Professora começa dizendo que, “com base na 

análise,  a  programação  pode  ser  classificada  inequivocamente  como  uma 



programação de qualidade”.  Então, acho que o central é isso.  E, quando solicitamos 

da  Câmara o  convênio  com a Universidade  para  ser  feito  esse estudo,  na  nossa 

primeira  análise,  que  fizemos  em  2009  e  apresentamos  aqui,  estudamos  vários 

episódios,  vários  Conselheiros  já  faziam  parte,  a  conclusão  da  Câmara  é  que  a 

programação infantil era muito boa, porque era realmente.  E essa foi a nossa primeira 

conclusão: já era muito boa.  Quando pedimos a ajuda da Universidade, foi no sentido 

de melhorá-la.  E acho que melhorou já de lá para cá e temos dados para melhorar 

mais ainda.  Então, acho que estamos apenas tendo alguns pontos de onde melhorar, 

sabendo  que  alguns  pontos  são  mais  fáceis,  mais  baratos,  outros  são  caros, 

demandam  tempo,  demandam  uma  estrutura,  mas  acho  que  é  completamente 

construtiva a análise que é feita aqui, como a análise que foi feita anteriormente.  Acho 

que não dá para falar mal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Tereza,  poderíamos  propor  uma  reportagem  específica  sobre  o  conteúdo  infanto-

juvenil, ouvindo o Conselho, ouvindo a Diretoria de Produção, ouvindo a Professora, e 

elaborarmos uma boa reportagem.  Seria possível o jornalismo fazer, Tereza?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Onde?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Nos 

veículos da EBC, uma reportagem, um jornalista que fizesse uma matéria sobre isso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É que nós 

falarmos bem de nós não adianta muito, Professora.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Acho muito difícil você 

fazer um programa dizendo que você é bom.  É complicado.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas 

você  está  ouvindo  a  Professora  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  está  ouvindo 

especialistas em saúde cognitiva.

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

Presidente toca num ponto bom.  Acho que é difícil falar bem de si, agora também não 

precisa ser tão cioso como são os nossos canais, eles não gostam de falar bem.  Até 

agora, ontem escrevi para a Nereide, por exemplo, até agora a Agência Brasil  não 

noticiou o nosso seminário.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA –  Em  defesa  da 

Presidente Ima, a Rede Globo é mestra em falar bem dela mesma.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Coloco para vocês pensarem, conversarem no cafezinho.

Vamos tomar café.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Senhores Conselheiros, por favor, são quinze para as cinco e temos os informes da 

Diretoria Executiva.  Temos o Operador Digital e informes finais, comentários e alguns 

encaminhamentos.  E devemos ficar até às seis horas, então, peço que nesse período 

da reunião sejamos breves, não nos alonguemos muito porque estamos com o tempo 

curto, alguns conselheiros não ficarão para a reunião.  Por isso, peço que todos nós 

sejamos breves.

O SR. VITOR ORTIZ (Secretário Executivo do Ministério da Cultura) – 

Presidente, quero fazer um registro.

A  Ministra  Anna  gostaria  muito  de  ter  participado  dessa  reunião, 

planejou toda a agenda para estar aqui, mas temos hoje no Congresso a possibilidade 

de votação do PL 116.  Inclusive é muito importante a pauta de vocês que também 

está totalmente relacionada.   E estamos numa movimentação bastante grande.   A 

Ministra  está no Congresso trabalhando  e eu também tenho de sair  agora,  nesse 

momento da reunião.

Assim,  peço desculpas  não poder  ter  acompanhado todo  o  período. 

Certamente, a Ministra estará aqui a na próxima oportunidade.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigado, Secretário.

Temos  a  presença  de  Ildeu  Moreira,  representando  o  Ministro  da 

Ciência e Tecnologia.  Temos a Regina Lima, a quem dou as boas-vindas, nossa nova 

Ouvidora da EBC, que nos brinda com o livro.  Você quer falar sobre o livro?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora-Geral) – Esse livro não é escrito por 

mim.  Eu o estou organizando.  É o primeiro de uma série que é uma tentativa, numa 



linguagem mais acessível, sobre a TV Digital.  Quero estender o convite a quem quiser 

escrever nesse formato de livro de bolso, numa linguagem mais acessível.  Estamos 

colocando à disposição, pois é um projeto de pesquisa da Universidade Federal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada, Regina.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Então, 

para que serve a TV pública?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora-Geral) – Você pode escrever e...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Vamos os Informes da Diretoria Executiva.

Como eu disse antes, temos menos de uma hora e meia para todos 

esses  três  temas.   Espero  que  sejamos  bem  objetivos  nessa  segunda  etapa  da 

reunião.

Tereza.

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

podia dar resumidamente, pois é interesse do Conselho, o andamento do Manual de 

Redação.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Estamos fazendo 

as reuniões e está muito bem encaminhadas.  Já estamos com uma quase proposta 

de minuta.  Vamos aguardar o seminário de amanhã e depois de amanhã.  A proposta 

é apresentar a minuta para a Diretoria Executiva e colocar na intranet na semana que 

vem.  Paralela à intranet faremos reuniões setoriais em Brasília, Rio de Janeiro e São 

Paulo, com as redações.  Posteriormente colocaremos na intranet.



Estamos fazendo todo o esforço para ver se terminamos essa fase de 

coleta e mesmo de redação, no máximo, até meados de agosto.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Eu farei  um elogio, 

Tereza, prepare-se.

Eu tenho acompanhado as discussões do pessoal do Manual e quero 

trazer o testemunho do elevado nível  das discussões.   Não tenho participado das 

reuniões por uma opção pessoal minha, não é o caso, mas tenho acompanhado toda 

a troca de e-mails.  São discussões em alto nível.

Eu gostaria de parabenizar o grupo todo.  E você, por favor, transmitisse 

a todos.  Ao Aquiles, principalmente, pensei que ele estivesse por aqui.

É um elogio, Tereza.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Como eu 

indiquei o grupo, tenho um pedacinho.

Compusemos um time.  Uma portaria criou o grupo de trabalho.  Faltou 

acrescentar que você contratou um coordenador do trabalho da melhor qualidade.  Ele 

não está aqui, então, elogio-o na ausência, o Antonio Aquiles.

Outro informe é sobre o seminário, que é uma proposta inicial do próprio 

Conselho.   Para não gastar tempo resolvermos distribuir hoje a pasta que seria de 

amanhã,  pois  todos  já  tomam  conhecimento.   O  que  há  de  novo  são  algumas 

ausências por razões de saúde e coisas assim, mas já resolvemos, como o professor 

chileno Valério Fuenzalida que teve problema de saúde, e o de Bogotá que não vem, 

mas mandarão vídeos.   Não afetou nenhuma mesa.   Está indo tudo bem.  Então, 

ficamos para amanhã.

A  Presidente  está  na  abertura.   Conosco  a  Ministra  Helena,  o 

representante  da  Unesco,  depois  temos  a  Conselheira  Fleck,  mediadora  de  uma 

mesa; o professor Murilo participa de outra.  São essas as participações.  Os nomes 



estão de alto nível.  Trará uma boa contribuição para o nosso negócio em geral, a 

comunicação pública, e para o Manual, em particular.

Submeto  à  consideração  da  Presidente  e  do  Conselho,  como  ela 

entender,  viemos  prontos  para  uma  apresentação  rápida  de  quinze  minutos  do 

balanço da realização do Plano de Trabalho no primeiro semestre.  Acreditamos que 

isso ajuda o Conselho a entender não termos aqueles problemas que tivemos no fim 

de ano.  O fim de ano é muito turbulento.  Na verdade, tínhamos uma apresentação 

muito  melhor  para  fazer  naquele  momento,  mas  não  havíamos  feito  no  primeiro 

semestre.  Se o Conselho entender que poderemos fazer.  É curta.  É o que já foi feito 

do Plano.  é basicamente isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Temos a discussão do Operador de Rede Digital que já se alonga, e acredito que vá 

tomar alguns minutos.

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

que não, Presidente, porque não há novidade.  Se a senhora der dez minutos fazemos 

uma sintética.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Sem prejuízo dessa 

comunicação.  A pergunta seria se poderia prolongar a reunião até seis e meia.  É 

muito importante discutir o Operador de Rede, que é um tema que está se arrastando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Acredito que sim.  Todos concordam?  Seis e meia, então.

Tereza, dez minutos.

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

seguindo o plano.  Naquele primeiro tópico os Objetivos Gerais.   Modernização da 

gestão.  Atividades finalísticas.  Tivemos uma conquista, a criação da Sucom.  Não 



conseguimos criar a Diretoria da Televisão por razões do Conselho de Administração, 

ficou para outro momento.  Tivemos várias conquistas na Modernização e Expansão 

da Infraestrutura.

Em televisão inauguramos o canal de Campos, Cabo Frio, Macaé, Juiz 

de Fora, estão para serem instalados Belo Horizonte e Porto Alegre em digital.  Em 

retransmissão analógica em Uberlândia, Chapecó, Caxias, Pelotas e Marília.  Estamos 

concluindo dois dos cinco estúdios de televisão nessa sede.  Estamos concluindo o 

controle do Rio e de Brasília que permitirão a melhora do sinal, mas exatamente o 

momento é crítico, quando se começa a mudar os fios de macarrão dos lugares.  É 

bem complicado.  Isso é fundamental para a conquista de um sinal melhor.  Em breve 

teremos  o  MAM  instalado  em  Brasília  e  Rio,  já  está  em  São  Paulo,  é  aquele 

Gerenciamento dos Arquivos dos Acervos Digitais.

No  rádio  também  tivemos  melhora  na  infraestrutura.   Instalamos 

transmissores novos,  que há trinta anos não eram trocados,  na Nacional-AM e na 

MEC-AM, de Brasília.  Compramos transmissores para a Nacional-AM e já está em 

montagem no Rio.  Para as MEC’s-AM e FM do Rio que já foram montadas.  Ou seja, 

todas as rádios do Rio e Brasília ganharam transmissores novos, ficou faltando um 

transmissor para a Amazônia.  Isso em infraestrutura.

A  atuação  multimídia.   Tivemos  a  criação  da  Sucom  e  várias 

providências para aprofundar a convergência entre atividade e acessibilidade.  Essas 

providências levaram à redução dos problemas operacionais e das reclamações na 

Ouvidoria relativo à Agência Brasil, ou seja, aquela coisa de a matéria cair e não se 

conseguir abri-la, aqueles problemas todos.  Tudo isso melhorou muito.

Ações  de marketing.   Não  conseguimos  fazer  a  prometida pesquisa 

qualitativa sobre os programas da TV Brasil.  Por quê?  Iríamos fazer isso com uma 

parceria com a Secom, mas a coisa demorou, o contrato venceu entre a Secom e a 

empresa de pesquisa, a Meta Pesquisas, e não foi mais possível.  Não temos certeza 

ainda  que  podemos  fazer  uma  campanha  publicitária  prometida  para  o  segundo 

semestre,  por  causa  também  de  não  termos  uma  agência  própria,  e  estamos 

negociando com o MEC.  MEC, nos ajuda com o Núnzio, ele é nosso amigo e nos 

dará uma carona naquela  agência,  se Deus quiser.   Mas estamos fazendo,  como 

vocês viram.  A identidade visual da nova sede que acreditamos ser importante, uma 

identidade falando de nossos conteúdos.



Muitos cursos.  MBA – TV Digital com doze participantes.  Foram dois 

cursos com doze participantes.   Foram 106 participantes de cursos diversos feitos 

dentro da própria empresa e outros cursos feitos na ENAF na área administrativa.

Recursos de acessibilidade.  A  close caption desde ontem passou de 

seis  horas  para  oito,  que  é  a  legenda  oculta.   A  audiodescrição  passa  a  ser 

disponibilizada pela TV Brasil  a  partir  do dia primeiro,  amanhã, nas duas sessões 

semanais de cinema, não é Rogério?

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendente  de  Programação)  – 

Isso.  Na verdade, não cumprimos hora a mais da exigência da lei porque como são 

duas investiduras e iremos cobrir três.

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

oferecer em dobro.

Na  internet  e  outros  espaços  está  em  exame  com  o  Nelson,  na 

SUCOM, a proposta da ONG Acessibilidade Brasil.  É uma proposta de acessibilidade 

de  forma geral.   Ainda  não  pudemos  examinar  a  forma de  contratação,  aspectos 

jurídicos e financeiros da proposta.  Nova temporada do Programa Especial,  que é 

para pessoas com deficiência, agora em HD em alta definição, também entrou no ar.

Participação da sociedade.  Está no ar nova temporada do concurso de 

vídeos, Tela Digital, concurso para jovens, e eles participam muito.  E a realização de 

seminário.

Acervos.  Continua como eu já disse.  Não existia acervo em São Paulo 

e nem em Brasília, mas isso está andando até no Maranhão.  Filiamos uma norma, 

que é um conjunto de procedimentos para o tráfego dos conteúdos.

Mais e melhores conteúdos.  Era o último item.  Vamos detalhar isso. 

Balanço dos programas constantes do Plano de Trabalho 2011 para TV e Rádio – TV 

Brasil.  Entraram no ar esse grande número de programas e aqui não há trinta.  Só os 

que estão no Plano de Trabalho, porque deve ter entrado licenciamento que não está 



no Plano de Trabalho.  São trinta, Rogério?  Mas estavam no Plano, porque o negócio 

aqui é prestar conta do que foi prometido.

Ser  Saudável;  Meu  Amigãozão;  Vovozinha;  Onkotô;  Aglomerado; 

Anabel;  Festival  da  Tela  Digital;  Animais  em Extinção  –  grande  sucesso  mundial, 

parceria internacional –; O Dia que Durou 21 Anos – foi muito bem recebido, foi um 

grande documento sobre a ditadura e a participação americana no golpe de 64, e é 

muito bom.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – É 

muito bom.

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

conselheiro  que  quiser  pode  pede  à  Miriam  que  ela  manda  uma  cópia.   É  um 

documento histórico.

Todos querem?

O Conselho mandou pedir uma remessa.  Mandamos para o Diogo.  Se 

puder,  Miriam,  vê  se  copiamos  aqui  em  Brasília  mesmo,  amanhã  ou  esses  dias, 

mesmo que não tenha aquela capinha bonita.

Natália,  a  minissérie,  parceria  nossa  com o  MinC;  Brilhante  Futebol 

Clube outra minissérie.  Você nunca viu as nossas minisséries?  Você não viu Beijo?

O SR. VITOR ORTIZ (Secretário Executivo do Ministério da Cultura) – 

Vi Brilhante, que atende a questão de gênero e a questão regional.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Sim,  a 

questão regional.

E Natália, o beijo das duas meninas é uma quebra de tabu na televisão. 

A TV pública tinha de ter ousado.  Foi matéria em todos os jornais na segunda-feira. 



Foi um momento de ousadia da TV pública.  Nova temporada do Programa Especial, 

já citado.

Esses  também  estrearam:  Brasilianas.org,  do  Jornalismo;  Capoeira; 

Cozinha Brasil, série de receitas de família; Tromba Trem, animação, e Carrapatos e 

Catapultas,  que  são  dois  nacionais  infantis;  Mais  Ação,  TV Minas,  mais  conteúdo 

regional;  Autor por Autor, TV Cultura; Novas Temporadas da TV Piá, ou seja, mais 

infantis nacionais.

Conteúdos  especiais.   Cem  Anos  sem  Chibata,  documentário; 

Trabalhadores, documentário; O Dia que Durou 21 Anos, documentário.

Programas novos que não  estrearam.   Como vocês podem ver  tem 

mais  saldo  do  que  débito.   Essa  coluna  dos  débitos  para  o  segundo  semestre. 

Sinfonia  Fina;  Sábados  Azuis;  Curta  TV;  Caminhos  do  Anhanguera;  Histórias  do 

Brasil,  que será uma clássico;  A Batalha do Cerrado;  A Saga,  Amazônia  Adentro; 

Brasil, clássico caipira e também será uma coisa muito linda; e Coração do Samba.

• O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Secom) – Quem faz Histórias do 

Brasil?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conspiração Filmes.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – E Amazônia Adentro?

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Secom) – Edmilson Martins.

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

Adentro também é uma bela série jornalística.  Maravilhosa.



Novos conteúdos.   São os licenciamentos em exibição.   Infantis.   O 

ingresso  de conteúdo  licenciado  caiu  muito.   Agora  entrou Escola  para  Cachorro, 

sempre substituindo outro,  Mama Mirabele,  Bob,  Pinguim e Barney.   Nenhuma foi 

janela  nova,  tudo foi  substituição.   Licenciamento vencido tem de se colocar  outra 

coisa no lugar.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Superintendente  de  Programação)  – 

Escola para Cachorro e Pinguim são conteúdos nacionais.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É verdade.

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING –  É top de 

audiência.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – Top 

de audiência, 2,5.

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

loucos pelo Bob.  O Bob faz casinhas, cerca, fazenda, essas coisas.

Outras faixas.  Galeria do Surf e Animais Extremos.  Eu não vi esse 

desenho, é um dos poucos.

Radiojornalismo.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – O 

Mais  Extremos  é  uma  trilogia,  na  verdade,  são  duas  trilogias.   Compramos  Mais 

Extremos  e  a  globo  comprou  Lugares  Extremos  e  fará  um quadro  no  Fantástico, 

inclusive, chamando à parte.  É tendência.



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Extinções, 

foi  quando  fizemos  a  Onça  Pintada,  a  França  fez  outro.   Inseriu-nos  no  top  da 

programação mundial de coisas raras.

Ações do jornalismo.  Criação, todas pactuadas no Plano de Trabalho. 

A criação do Manual; a contratação de correspondente da TV Brasil e Agência Brasil 

na  América  Latina,  com  base  em  Buenos  Ayres,  Mônica  Yanakiew,  uma  grande 

jornalista brasileira que vive na Argentina há muitos anos, trabalhei com ela há muitos 

anos no O Globo e muita gente aqui a conhece; planejamento e início da execução da 

reforma do Repórter Brasil, incluindo a contratação do novo apresentador – se quiser 

falar o nome, a Nereide fala –, estudos para novos cenários e vinhetas.  Procuramos 

uma pessoa mais madura.  Reforma do Observatório e nova vinheta de Lá para Cá; 

criação  das  editorias  de  cultura,  pesquisa  e  inovação  na  Agência  Brasil;  ajustes 

gráficos  e  melhora  tecnológica  da  Agência,  e  é  trabalho  da  Sucom  e  não  do 

jornalismo,  mas  é  interação  deles;  identificação  de  matérias  por  editorias.   Uma 

novidade boa.  Se ler Economia, vai clicar na janela da Economia.

Conteúdos do jornalismo.  Brasilianas e essas coberturas especiais; a 

posse presidencial; as enchentes, tragédias do começo do ano; a Copa São Paulo de 

Juniores, que foi tão bacana que a Globo até transmitiu a final ao vivo junto conosco, 

embora nós estivéssemos na Copa inteira; o Carnaval 2011; chacina de Realengo, os 

jogos mundiais militares agora que será uma grande transmissão.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – A maior cobertura 

da TV aberta.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não  é 

exclusiva nossa, outras televisões estão nesses jogos.  Esses jogos são o terceiro 

evento mais importante evento esportivo mundial,  depois da Copa e da Olímpiada. 

Estamos num pool de TVs privadas, mas a nossa cobertura é a mais ambiciosa.

Está  em  produção  uma  proposta  do  Conselho  os  programas  do 

jornalismo, Caminhos da Reportagem, sobre fome e miséria.  O Conselho propôs isso 

– esqueci de quem foi a pauta –, mas o Conselho adotou como recomendação.  TV 

Brasil Internacional lançou canal nos Estados Unidos.  Fizemos várias reuniões com 



as operadoras e com os vendedores, e as comunidades brasileiras, em fevereiro.  Eu 

fiz pessoalmente.

Agora  estamos  no meio  de uma dolorosa  negociação  para  Japão  e 

Espanha, dois países onde vivem muitos brasileiros.  Transmitimos internacionalmente 

a  posse  da  Presidente  e  amanhã  estaremos  transmitindo  o  seminário  para  fora. 

Houve muita divulgação do seminário lá fora,  nas universidades,  onde ensinam os 

palestrantes.

Rádio  EBC.   As  rádios,  afora  aquela  coisa  de  infraestrutura, 

inauguraram som das bandas, programas novos que estão no Plano de Trabalho, a 

Rádio MEC.  Conteúdos diversos.  O Núcleo de Dramaturgia foi implantado na Rádio 

MEC-AM,  na  Rádio  Nacional,  e  vêm  produzindo  muitas  coisas.   É  a  volta  da 

dramaturgia ao rádio.  Não é ainda Jerônimo , o Herói do Sertão, mas produzimos 

esquetes, pequenos números.

Os que moram no Rio de Janeiro ou por lá andarem qualquer  hora, 

pelas alturas da Praça Mauá, que é um lugar que não andamos muito, um dia faremos 

lá um museu.  Subir o nosso andar da rádio, o último daquele edifício, à noite, na 

esquina da Praça Mauá, onde há lá tudo aquilo que foi a história do rádio.  Queríamos 

fazer um museu, ainda não deu tempo, mas um dia alguém fará.  Lá tudo está.  Nossa 

conversa é com o Nascimento, IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus.  Lá estão todos 

os  auditórios,  Emilinhas,  Marlenes,  aquelas  coisas,  microfones  da  Marlene,  o 

microfone do Repórter  Esso.   E um cantinho lindo,  extraordinariamente  importante 

para a história do rádio, uma parafernália de se fazer a sonoplastia das rádios-novelas, 

do Jerônimo, a chuva.  Eu fiquei fascinada.  É um museu.  E o Ponto a Ponto, da 

Rádio Nacional da Amazônia, um programa bom, fica naqueles pontos perdidos da 

Amazônia.  É uma intercomunicação entre os lugares.

Eles  estão  devendo  esses  trabalhos,  os  quatro:  Faixa  Infantil,  Funk 

Nacional, Rolê Comunitário, que ficaram também para o segundo semestre, estão em 

curso.

Isso  eram  programas  feitos  de  forma  amadora,  voluntária  e  se 

transformaram  em  contrato  de  permanência,  os  Violão  em  Foco...   É 

profissionalizando o rádio.



Essas são ações institucionais que fizemos.  A EBC participou de uma 

ação importante, a criação da Agência Latino-Americana de Notícias, agora em maio. 

Somos um dos articuladores.   A criação de uma agência para servir  de referência 

informativa para a nossa região, para o nosso próprio olhar.

Participamos  de  quatro  eventos  internacionais  importantes,  o  Kid 

Screem, infantil, citado pelo Rogério; Mip TV, em Canne; o Buff, no Canadá; Contant 

Marketing.   Isso  fazemos  não  é  porque  temos  muito  dinheiro,  não,  mas  porque 

entramos de sócio de um programa chamado Brazilian TV Produción, financiado pela 

APEX,  e  que nos dá direito  a  ir  nesses  lugares  e  mostrar  a  TV Brasil,  conhecer 

conteúdos novos.  Foi uma ação boa entrar para esse lugar, porque podemos ir com 

passagem e estadia por conta deles.

Participação no Fórum Brasil Mercado Internacional, um fórum que teve 

agora, e o Diego andou por lá, em São Paulo.  Montamos um stand, tivemos muitos 

contatos, televisões africanas e de vários outros países.  Havia muita gente.  Foi um 

momento muito interessante.  A TV Escola também estava.

Duas  participações  parlamentares.   Uma  audiência  pública  sobre  o 

Mante-Kinet,  e aquela outra em que participei com a conselheira Ana Fleck, sobre 

Operador de Rede, que é o nosso próximo assunto.

Vamos pular essa lâmina, pois é só uma prestação de contas.  É uma 

atualização que vai aparecer no próximo tópico.  Então, pode pular.

Acabou.  Dez minutos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mandar o relatório por e-mail aos conselheiros?

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

mais detalhes, mas enxugamos bastante porque estava apertado.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mário.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND –  Sobre  essa 

união latino-americana de agências.  Quantos países participam?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Dez.  Essa 

foi uma articulação muito nossa e da Argentina.  Começou conosco e foi agregando, 

agora  são dez países.   Agora  elegemos  um  birot executivo  presidido  pelo  Sérgio 

Nouveau,  estará  aqui,  o  Presidente  da Telan,  nós,  Cuba e  Venezuela.   Isso será 

rotativo, pois tem de ser assim.  Quatro executivos.  Agora teremos de criar um site, 

estabelecer hospedagem.

A  ideia  é:  conteúdo  da  Agência  Brasil  em português,  conteúdo  das 

outras  agências  em  espanhol,  até  que  em  outro  momento  possamos  fazer  as 

traduções ou, talvez, fazer por inglês.  Não sei.  Está em definição.  Nesse primeiro 

momento tem de ser assim, juntar os conteúdos de cada país e colocar num único 

lugar.  Depois, já será um avanço.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Na década de 50 

houve uma tentativa de jornalistas...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Como se 

chamava aquilo?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Era uma agência 

de notícias criado com incentivo do Estado argentino.  Era Agência Latino-Americana. 

Com a queda do Perón a coisa não foi...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não foi 

isso.  Estou confundindo.



CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Essa seria uma 

retomada, porque em outro momento histórico.  Havia a ideia de alguns jornalistas.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Isso é 

coisa da nova ordem informativa, conecta-se com aquele debate.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ana 

Veloso.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO –  Quero 

saber se a diretoria discutiu em relação aos programas religiosos que aprovamos.  Já 

há alguma discussão de que serão retirados do ar, se não me engano, daqui a quatro, 

cinco meses.   E o Conselho sugeriu  que a empresa pensasse,  o jornalismo,  uma 

proposta jornalística para ocupar aquele horário.

Quero saber se já houve alguma discussão dentro do jornalismo, como 

vocês estão pensando essa questão.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheira, deixe-me tirar a Nereide dessa saia justa.  Em nenhum momento isso foi 

definido que seria tarefa do jornalismo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Sim, 

foi da Diretoria Executiva como um todo.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Sim.  Estou 

perguntando dentro da empresa, se já foi discutida alguma questão relativa a esse 

programa, se será no jornalismo, se não será, se já houve alguma discussão prévia, 

inicial, pois daqui a cinco meses o programa será retirado do ar.



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não houve 

nenhuma discussão.  Não temos trabalhado...  Estamos atoladíssimos de trabalho, se 

você ver o tanto de agendas que temos, seja no jornalismo, seja na produção, seja na 

área  técnica.   Não  pudemos  chegar  nessa  agenda  ainda,  nem  sabemos  como 

começá-la.  No momento teremos de fazer uma reunião exclusiva.   O que temos? 

Apresentar  ao  Conselho  uma  proposta  alternativa  que  expresse  a  diversidade 

religiosa.  Essa é nossa tarefa até setembro.

O que sei é que o governo está sofrendo enormes pressões das altas 

cúpulas religiosas com impactos dentro do Congresso e no Poder Executivo.   São 

enormes as pressões.  Mas nada voltou para nós.  São informações que tenho no 

Congresso, altos dignitários das igrejas procurando os parlamentares.  Tenho essas 

informações,  mas ninguém trouxe esse problema para nós.   Só estou deixando  o 

Conselho a par.   Talvez a conselheira saiba disso lá no Congresso,  pois  lá há as 

bancadas evangélicas.  Era previsível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheira Heloísa.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL  STARLING –  É  uma 

sugestão.   Esse material  documental  são muito bons.   Acredito que o MEC devia 

haver uma conversa com a EBC no sentido da viabilidade,  fazer uma luvazinha e 

colocar, se possível, esses programas, fazer como se fosse um projetinho, e tentar 

colocar isso nas universidades, nas escolas, porque a qualidade é muito boa.  É boa 

demais.  E é um material para se dar aula, esse de 64, impressionante, porque há 

material inédito, há lá a cena do Kennedy dizendo: “Vamos intervir no Brasil”.

Acredito que vale muito a pena tentar colocar isso nas universidades e 

nas escolas, marcando TV Brasil, com os créditos.  É um pedido.  É bom demais.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A Era das 

Utopias é um belo conteúdo para a vida acadêmica.



CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL  STARLING –  Se  se 

pudesse  fazer  um  projetinho...   Faz  uma  caixinha,  uma  luva,  e  coloca  isso  nas 

universidades, porque dará uma divulgação boa, vai pegar bem e é um negócio da 

melhor qualidade.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu já tinha levantado 

esse aspecto aqui de criarmos um serviço da EBC em parceria, talvez, com o MEC, e 

os recursos já foram aportados, com Ciência e Tecnologia, Capes, CNPq.  Poderia 

fazer uma parceria, entrando com recursos, para que a empresa não seja obrigada a 

criar  um novo  serviço.   Acredito  que há recursos nos ministérios  para  fazer  esse 

serviço de divulgação, porque há muita demanda na universidade.  Se pudéssemos ter 

um catálogo desses materiais disponíveis seria uma coisa muito interessante.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL  STARLING –  Tereza, 

uma coisa como a Funarte fez alguns anos atrás com a Coleção Fartas que pegou os 

filmes  todos,  os  documentários  todos  e  fez  uma  caixa,  disponibilizando  para  as 

universidades e escolas.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É que não 

temos aqui  um lugar  chamado Departamento de Marketing.   Tudo o que fazemos 

como departamento de marketing, faço com três pessoas que trabalham comigo, que 

são as da comunicação, uma jornalista, uma publicitária e uma designer gráfica.  A 

estrutura da EBC não tem uma diretoria de marketing.   Então, é impossível de se 

fazer.

O Rio Grande do Sul vieram aqui ontem e está lindo em Porto Alegre. 

Eles fizeram dois outdoors maravilhosos.  Um é Natália, TV Brasil e TVE – Rio Grande 

do Sul.  O outro é sobre a Rede.  Eles fizeram um painel misturando programa da TV 

Brasil e os deles e colocaram a Rede.  Ficou tão bonito.  Eles têm uma diretoria de 

marketing com todos aqueles recursos.  Na diretoria de marketing tem de ter gente 

que faz esse tipo de coisa, desenhistas, artistas gráficos, web designers e tal.



Faremos,  pelo  menos,  e  as  meninas  estão  pautadas,  um  catálogo 

gráfico, uma lista descritiva de todo material de acervo.  Isso nós faremos.  Minissérie 

em cinco episódios que conta isso e aquilo, Fulano de Tal.  Pelo menos o catálogo 

gráfico, uma capinha bonitinha que se pode distribuir e que são materiais disponíveis 

no acervo.  Pelo menos isso faremos mais imediatamente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Ildeu.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Na outra reunião 

eu tinha proposto uma audiência pública Ministro, justamente sabendo o que estava 

acontecendo  em  relação  à  TV  Educativa  lá  também,  a  melhora  e  o  fim  do 

sucateamento da TV Educativa.  Então, seria importante fazer uma audiência pública 

em Porto Alegre.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Secom) – Um detalhe que me chamou a 

atenção, alguém falou: Cadê o Jurídico?  É um suporte do Jurídico nesse sentido para 

verificar  esse tipo de distribuição,  se há amparo para que a distribuição seja feita. 

Vencida uma avaliação desse ponto de vista, estamos à disposição para ajudar, para 

encontrar uma forma de se viabilizar.

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – Seria muito 

importante e não há problema de distribuição para as universidades e para as escolas. 

É uma maneira de o governo apoiar a divulgação.  Dá uma visibilidade para a TV.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheira, ele tem razão, porque, às vezes, há um contrato.  Por exemplo, Era das 

Utopias é uma coprodução nossa com Silvio Tendler, metade dos direitos para lá e 

para cá.  “Silvio Tendler, você concorda?”  Ele tem de concordar, se ele não concordar 

não vai.  Entendeu?  Agora, aquilo que temos 100% de direito, tudo bem.



CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING – Isso é fácil. 

Para esse tipo de divulgação ele vai concordar.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia)  –  Isso,  Heloísa,  temos  um  programa  dentro  do  MCT  chamado  Ver 

Ciência.  Distribuímos todo ano cerca de 25 DVD’s com vídeos de divulgação científica 

produzidos pela BBC, Globo, etc.  Distribuímos em coisa limitada porque para uso, 

tem  da  Globo,  tem  das  TV’s  públicas,  aquilo  que  nos  cedem.   Isso  pode  ser 

apresentado em locais públicos.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Ildeu, 

explica melhor.  Para que serve esse programa?  Ele faz o quê?

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia) – Distribuímos para todos os estados para serem exibidos em escolas, em 

locais  públicos,  durante  a  Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  e, 

posteriormente, ficam em cada estado.

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

nunca ofereceram esse programa para nós e nem nós nunca escrevemos, o que é 

100% da EBC, e estava educando melhor o povo para entender o que é...

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia) – Já tem coisa lá, sim.  Depois posso dizer, pois não me lembro.  Mas já 

estou pedindo o Dia que Durou 21 Anos e já estou fechando agora o pacote para levar 

essa distribuição, se nos cederem, ele entra.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vai cuidar 

disso aqui na EBC.



O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia) – Com o MEC, por exemplo, esse ano, com a TV Escola, aquele pacotão, 

levamos  vários  DVD’s,  filmes,  documentários,  sobre  química,  por  causa  do  Ano 

Internacional da Química.  Agora está indo tudo para as escolas.  Estou dizendo que 

esse pacotão do MEC vai todo ano, seria obviamente uma coisa mais interessante 

porque chega na ponta, na escola.  

Esse nosso programa é limitado,  porque a BBC e a Globo não nos 

autorizam  a  fazer  distribuição  em  massa.   Temos  uma  distribuição  limitada  para 

instituições públicas, etc., mas há um impacto muito grande, porque circula em cada 

estado durante o ano inteiro.  Então, isso já podemos fazer.  Aqueles que já estão, nos 

anos  anteriores,  autorizados,  agora  iremos  colocar  tudo  no  nosso  portal  para  o 

pessoal poder usar à vontade.

Por exemplo, esse ano colocamos uma coisa bem interessante também 

junto com o MEC, há um pessoal que faz a virtualização dos museus, então, há dez 

museus brasileiros que já estão em visita virtual.  Então, as escolas já podem visitar 

isso através desse processo.  Agora, com o MEC tem de ser apresentado com um 

tempo antes para poder entrar naquele pacote, pois é uma discussão enorme, é muita 

coisa que eles mandam.  Esse nosso é mais reduzido, há um impacto menor, mas 

está  obviamente  aberto.   Inclusive,  temos  colocado  muita  coisa  da  cinemateca 

brasileira,  inclusive,  resgate  de  vídeos,  por  exemplo,  estudo  nacional  do  cinema 

educativo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Como se 

chama o programa?

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia)  –  Ver  Ciência.   Já  fizemos  coisas  com  vocês,  você  não  está  se 

lembrando.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  – E o do 

MEC, como está?



O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia) – É o pacote da TV Escola.  Não sei exatamente o nome.  É um pacotão 

grande.  Outras produções também.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Da TV Escola?

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia) – A maioria.

Eu só queria mencionar uma coisa.  Tereza, alguns ministérios já estão 

discutindo a questão do Rio +20.  Seria importante, porque será um grande evento no 

Rio de Janeiro.  Terá o mundo inteiro aqui para discutir a questão do planeta no ano 

que vem.  Então,  é fundamental  podermos preparar antecipadamente  a cobertura, 

como  será.   Já  temos  vários  órgãos  do  governo  que  estão  discutindo  isso.   É 

importante integrarmos para fazer um trabalho conjunto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Manoel.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA –  Rapidamente,  só 

uma sugestão.

Coisa de um ano atrás colocamos no ar na TV Câmara, no período em 

que eu estava na direção, um programa chamado Baixe e Use.  O Érico conhece, já 

entrou lá e já navegou.  A internet hoje em dia vem virando o grande meio de ver TV. 

O  que  fizemos?   Pegamos  300  vídeos  nossos  que  tinham  licença,  autorizados, 

colocamos em alta resolução e qualquer pessoa pode baixar o vídeo, passar para um 

CD e colocar na sala de aula.  TV Câmara, chama-se Baixe e Use.  Dividimos por 

área, Direitos Humanos, Comunicação, História, Ciência, Meio Ambiente.  Qualquer 

pessoa pode entrar e baixar o material.



A TV Brasil tinha de pensar num projeto assim, de pegar esse material. 

Claro que nem tudo pode ser feito, há material licenciado, mas o que puder ser feito e 

for da TV Brasil, que for em parceria, colocar isso num site e baixar.  Quer dizer, não 

há outro caminho, tem de se usar a internet para distribuir sinal, para distribuir material 

audiovisual.  Esse método de CD, DVD, é ótimo, funciona, mas só que se tem de fazer 

mesmo é uma central de baixar material para poder democratizar mesmo isso.  Por 

exemplo, um material como esse dos 21 Anos tinha de estar liberado o quanto antes, 

se o produto é da TV Brasil.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Produtos são 100% 

da TV Brasil.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA – Temos um catálogo 

também de papel,  Heloísa,  e mandamos para  Deus  e  o  mundo,  quer  dizer,  há  o 

catálogo no papel para quem quiser consultar e tem como entrar na internet e baixar. 

Passamos pelo crivo do pessoal de direito autoral da Câmara e está tudo resolvido. 

Está já há um ano em funcionamento e até hoje não teve nenhum processo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Vamos seguir com a pauta.

Temos em aberto esse tema do Operador de Rede Digital.  Solicitamos 

a Diretoria Executiva, que nos encaminhou por escrito a atualização sobre o tema. 

Gostaríamos  que  a  Tereza  ou  o  Garcez  que  farão  essa  atualização,  para  que 

possamos dar finalmente o encaminhamento sobre esse tema e que fechemos esse 

aqui no Conselho.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  – Farei  a 

parte mais institucional e o Garcez explicará alguma coisa.

A  atualização  é  muito  rápida.   Estamos  propondo  fazer  só  uma 

recordação  e  atualizar  até  ao ponto  em que estamos.   É  bom que  temos aqui  o 

conselheiro Silvio Andrade, representando a Ministra Helena.



Recordando, tudo o que a EBC fez foi esse projeto.  Quando foi criada, 

apresentaram essa necessidade.   Fomos procurados por  outras  TVs públicas,  TV 

Câmara,  TV  Senado,  etc.,  em  busca  desse  processo,  de  que  tomássemos  essa 

iniciativa, que também foram oferecidos ao governo brasileiro pelo governo japonês, 

pela Marubeni e outras empresas interessadas, etc.  Esse projeto veio com o início 

das transmissões digitais no final de 2007, quando a EBC foi criada.

Desde então fizemos vários estudos, como é isso, onde funciona, em 

que países existem, etc., e examinamos as possibilidades de modelo quanto ao atual 

existente.   Naquele  momento  constatamos,  ou esse  é  um projeto  executado  pelo 

Estado, ou esse é um projeto que, pela falta de poder de investimento do Estado, será 

feito por uma PPP.  Naquele momento não havia nenhum possível ente executor, uma 

empresa desse ramo que pudesse ser executora, naturalmente a EBC não seria, essa 

é uma empresa de radiodifusão e não de infraestrutura de telecomunicações.

Em  função  dos  outros  entes,  das  outras  TVs  públicas  federais, 

assinamos um protocolo,  não é um contrato,  não é um convênio,  e foi  o  primeiro 

documento oficial  para introduzir  esse assunto na agenda pública.   Esse protocolo 

dizia: “Essas TVs públicas federais, abaixo assinados, querem construir um sistema 

operador da rede de TV pública digital”,  e apontam a EBC como coordenadora do 

processo.

A  partir  desse  protocolo  é  que  ganhamos  legitimidade  para  tomar 

algumas iniciativas voluntárias como, por exemplo, fazer uma primeira consulta pública 

sobre o assunto, o que foi feito em maio de 2009.  Fizemos uma apresentação com a 

então Ministra Chefe do Gabinete Civil,  Dilma Rousseff, também em maio de 2009, 

sempre cientes de que esse projeto não seria uma obra da EBC, mas ele só seria 

viável como iniciativa do Estado, a EBC poderia ser um ente participante, gestor, mas 

nunca ser um projeto dela.

Apresentamos  isso  a  Ministra  Dilma  na  época,  que  achou  muito 

importante e fez algumas recomendações sobre procedimentos para tornar o projeto 

mais  viável,  mas  não  passou  disso.   A  partir  disso,  dessa  reunião,  sentimos  que 

ganhamos  de  alguma  forma  um  aval  do  governo,  mas  não  houve  maiores 

compromissos.  A partir daí houve a criação de um grupo de trabalho interministerial 

para elaboração de um projeto de PPP.  É verdade.  Isso decorreu da sinalização da 



Ministra Dilma.  Isso ainda no final de 2009, em dezembro.  Esse esboço de uma PPP 

foi apresentado aos parceiros das TVs públicas federais.

Em  seguida,  fizemos  um  workshop com  empresas  interessadas, 

prospectando,  juntamente  com o  BNDES que  se propunha  a  ser  o  financiador,  a 

existência de empresas interessadas.  Isso também em dezembro de 2009.  Houve, 

então, a 1ª CONFECOM, em dezembro de 2009, que aprovou como uma das suas 

muitas recomendações que fosse implantado esse sistema operador da rede nacional 

de TV pública digital  para acelerar a migração para o sistema digital  e fortalecer a 

comunicação pública.

Houve uma segunda consulta pública sobre o projeto,  em janeiro de 

2010, depois da CONFECOM.  Houve audiências públicas no Rio e em Brasília, com a 

sociedade.   Foram  analisadas  e  publicadas  respostas  às  contribuições  das  duas 

audiências  públicas.   Foram  incorporadas  algumas  sugestões  ao  projeto. 

Aconteceram as consultas por recomendação das áreas de governo.  “Se o TCU não 

der aval, nada disso vai andar.”  Fomos ao TCU, foi entregue um relatório, foram feitas 

recomendações, pedidos de correção, tudo foi acolhido.  Esse procedimento no TCU 

já até venceu, porque teria um prazo.  O TCU dá uma consulta informal para que em 

algum momento adentre ao projeto oficial, como isso não aconteceu, o procedimento 

já se encerrou.  Foram acolhidas as recomendações do TCU, algumas, inclusive, de 

ordem  técnica,  outras  de  ordem  econômico-financeira.   Houve  apresentação  ao 

Conselho Curador da EBC, em setembro de 2010.

Após  isso,  nesse  momento,  estava  acontecendo  a  reativação  da 

Telebrás  para  implantar  o  Plano  Nacional  de  Banda  Larga.   Por  essa  ocasião 

conhecemos  o  projeto  em  implantação  na  Argentina  que,  também,  é  feito  pela 

empresa  de  Banda  Larga.   Fizemos  várias  reuniões  com  a  Telebrás  buscando 

sinergias eventualmente existentes entre os dois projetos.  E concluímos que existia, 

que o back bond da Banda Larga, poderia ser a rede de fibra ótica, que poderia ser 

usada para carregar sinal das TVs públicas digitais, embora isso não cobrisse todo o 

número de cidades que era coberto pelo outro projeto, pois esse era por satélite.

Isso foi  no fim do ano.   O governo estava se acabando.   O Ministro 

Franklin, na antevéspera do fim do governo, ainda fizemos reuniões com a Telebrás 

com a participação dele, examinando como poderia ser, porque a proposta Telebrás, 

ao contrário do que imaginávamos, não trouxe uma redução de gastos – isso existe 



em detalhes e já mostramos ao próprio Conselho –, traz até custos mais elevados e 

não cobre toda a área.  Há outras compensações como questões de risco, controle 

maior sobre a rede, etc.

Com o novo governo essa questão ficou, de certa forma, paralisada, e 

fomos  convidados  pela  frente  parlamentar  da  liberdade  de  expressão,  direito  à 

comunicação, para participar daquela reunião pública, com outras TVs públicas.  O 

Conselho tinha um protagonismo importante naquela reunião, parece que foi um dos 

formuladores  da proposta,  segundo disso lá  Heloísa Erundina.   A conselheira  Ana 

Fleck estava na mesa, assim como nós.  Apresentamos o quê na Câmara?  Desde o 

início estudamos duas alternativas.  Nesse momento paralisamos as conversas com a 

Telebrás,  porque  houve  um  governo  novo  e  a  própria  Telebrás,  como  todos  os 

conselheiros acompanharam, entrou num processo de mudanças internas, foi trocado 

o presidente, houve uma série de problemas que, agora, parece superadas.

Nessa audiência o que apontamos foi: a EBC já fez tudo isso, repetimos 

tudo o que já fizemos para trás.  A conselheira Fleck estava lá, acompanhou e teve a 

sua própria manifestação, e pode corroborar esse relato.  Contamos tudo o que já 

fizemos por nossa conta, digamos assim, mas apontamos que não há nesse momento 

uma definição de governo sobre isso.  Nesse dia em que fomos para a Câmara já 

tínhamos  uma  agenda  marcada,  inclusive,  combinada  com  o  Conselheiro  Silvio 

Andrade, que é o Chefe de Gabinete da Ministra, porque ela, tendo sido diretora da 

EBC e tendo acompanhado o projeto até certo momento, pois depois saiu da empresa, 

e,  agora,  se tornou Ministra,  ela também queria se atualizar  sobre como estava o 

projeto e até onde tinha avançado.

Ela tomou conhecimento, fizemos a mesma exposição feita na Câmara, 

repetimos os mesmos argumentos,  que “isso é importante,  a EBC tem agora uma 

parceira e ambas são capacitadas a estarem no projeto, cada uma no seu papel, a 

Telebrás e nós, mas seja qual for o modelo contratual definido, é preciso que haja 

também outras definições, como o financiamento, investimento, garantia de recursos, 

cronograma, órgãos envolvidos,  ministérios responsáveis,  uma série de coisas”.   A 

Ministra, juntamente com o conselheiro que, certamente, fará complementos aqui, e o 

Garcez complementará uma outra parte, ela tomou a si a tarefa de levar essa questão 

às  áreas  competentes  do  governo,  pois  esse  é  um projeto  transversal,  não  é  as 

Secom, embora essa tenha uma interface mais natural.



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

histórico, o que trazemos aqui?  Quais as necessidades e definições nesse momento, 

como a Tereza colocou, extrapolam, ultrapassam a competência e o raio de ação da 

EBC.

O primeiro deles é qual a prioridade desse projeto dentro do governo. 

Como a Tereza ressaltou, esse programa se tornou, pode-se dizer, tacitamente uma 

prioridade do governo a partir do momento em que na Casa Civil a ex-Ministra Dilma, 

atual Presidenta, tomou conhecimento do projeto, avalizou e mobilizou, inclusive, uma 

série de órgãos do governo, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para 

que houvesse um acúmulo de expertise para construir um projeto.  É preciso que o 

governo novamente dê essa sinalização.

Nesse  momento  há um aspecto  muito  concreto,  é  a  inclusão  desse 

projeto no Plano Plurianual.  É ali que se define realmente as prioridades do governo, 

o  que  esse  planeja  realizar  nos  próximos  quatro  anos.   Estamos  justamente  na 

finalização desse processo do PPA.  Temos um esforço, nosso, da EBC, de incluir 

esse projeto, mas ele passará naturalmente por um crivo, uma avaliação do conjunto 

do governo,  irá  para  o  Congresso para discussão  e  aprovação.   No PPA que se 

extingue esse ano, 2011, ele estava incluído, por iniciativa nossa, nós que colocamos. 

É bom lembrar que o PA já existia e foi incluído durante...

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

uma emenda.

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

durante a execução do PPA.  Agora estamos fazendo a continuidade desse projeto já 

no seu início.  É preciso concretamente que ele passe pelas instâncias de deliberação 

e que tenha esse reconhecimento.

Segunda,  e  essa  é  mais  ou  menos  uma  ordem  das  definições,  o 

governo precisa fazer a avaliação das possibilidades, das propostas, e a definição de 

que modelo técnico e qual a cobertura terá, por questões que já discutimos aqui, o 

Conselho já opinou.   Há a possibilidade do satélite,  possibilidade de ser por fibra, 



possibilidade de se usar as duas, tecnologia para fazer a distribuição dos conteúdos. 

E a cobertura, que é justamente o boom, qual é a abrangência que teremos no país 

todo.  Uma questão está muito vinculada a outra.

O satélite evidentemente é universal, se dará para todo o país, depois 

passará onde se vai baixar o sinal; a fibra naturalmente tem uma limitação.  Então, é 

preciso que o governo tome essa decisão que está muito em função e que leva em 

consideração uma decisão política, mas, também, econômica, pois cada projeto tem o 

seu custo.  Há também a definição de qual modelo formalmente ele será construído. 

Qual o órgão terá a responsabilidade para execução?  Quem conduzirá a execução do 

projeto?  Será um órgão já existente?  Haverá a criação de um novo órgão?  Haverá 

um  compartilhamento  de  responsabilidades?   É  preciso  fazer  um  consórcio  entre 

empresas?  Enfim, essa é uma definição que determina a definição de como será a 

relação da estrutura de governo pela gestão do projeto com as entidades usuárias, 

como TV Câmara, TV Senado, não a TV Câmara exatamente, mas a Câmara federal, 

o Senado, o STF, os outros ministérios e órgãos de governo que também têm as suas 

estruturas,  como o Ministério  de  Educação,  Ministério  da  Cultura  e  Ministério  das 

Comunicações, que são, pelo Decreto 5.820, aquelas que têm possibilidade de terem 

os seus próprios canais no mundo digital.  Sem contar que anteriormente o Ministério 

de  Educação  pensava  em trabalhar  em consórcio  com o  Ministério  de  Ciência  e 

Tecnologia e com o Ministério da Saúde, mas essa é definição que havia em outro 

momento.  Todas as discussões terão de ser refeitas porque houve mudanças em 

quase  ou  em  todas  as  estruturas  que  estão  envolvidas  nesse  projeto  dentro  do 

governo.

Chegamos  a  uma  questão  fundamental,  a  definição  de  recursos 

financeiros para a implantação do projeto.  E mais, do que previsão, há a definição de 

como será, e que está muito vinculada à questão do modelo jurídico, mas só valor 

desse  projeto  não  cabe  no  orçamento  de  nenhum  dos  órgãos  que  hoje  estão 

encarregados de pensar, a EBC ou Telebrás.  O custo disso é muito maior do que 

seus orçamentos.  Então, é preciso pensar como isso será, como a Tereza falou, sem 

dúvida terá de ser um projeto transversal que engloba vários órgãos, mas é preciso 

pensar formalmente como esse orçamento será pensado e executado.

A partir dessas definições é preciso montar uma estrutura administrativa 

de gestão,  a fixação  dos orçamentos  anuais  para  a  gestão do projeto.   O tempo 

mínimo que se prevê inicial é um contrato de dez anos, ou seja, é preciso pensar, é 



preciso ter o projeto para a gestão nesse período para a implantação desse e, depois, 

a sua gestão, que requer um grande trabalho de controle e fiscalização da eficiência 

dos sinais.  São muitas questões que precisarão ser detalhadas e precisa haver uma 

estrutura específica só para fazer a gestão do operador.

Temos hoje uma questão severa, muito ameaçadora, mais uma ameaça 

na  questão  do  espectro,  é  a  possibilidade  de  que  os  canais  hoje  precariamente 

destinados aos canais públicos,  que é a faixa dos 60 aos 68,  sejam entregues às 

Telecom’s.  As Telecom’s reivindicam o uso da faixa de espectro que ocupa hoje os 

canais de radiodifusão de 52 a 69.  Se as Telecom’s forem as vencedoras em mais 

essa disputa nas duas áreas, as teles e a radiodifusão, a faixa que hoje é destinada à 

distribuição dos canais públicos com as federais, de 60 a 68, mas que, na prática, teria 

uma validade de uma simples portaria do Ministério das Comunicações, que não tem 

valor  legal  efetivo,  se  essa  faixa  do  espectro  for  destinada  às  empresas  de 

telecomunicações  haverá  uma  carência  real  e  efetiva  de  espaço  para  os  canais 

públicos com as federais.  Assim, se criará uma situação muito parecida com o que 

temos hoje no mundo analógico, que é o congestionamento, a falta de espaço para as 

TVs públicas no mundo analógico.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O que é 

um degredo.  Somos degredados do espectro, os canais públicos, pois não tem lugar.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) – No edital já 

ficamos situados no fim da faixa, inclusive, que nem era utilizada para distribuição de 

canais de TV.  Foi introduzido justamente para se projetar o final do mundo analógico. 

Tememos e acreditamos que essa é uma ameaça muito concreta, tendo em vista a 

força  que  as  Telecom’s  têm  e  foi  demonstrado  em  sucessivos  embates  que  têm 

acontecido.  Se não houver,  é isso que colocamos, é preciso que haja a definição 

formal de que esses canais são efetivamente para a emissão dos sinais dos canais 

públicos com as federais.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Através de 

um decreto.



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

de fazer a previsão no plano de discussão.

Se houver a definição pelo modelo da PPP, ainda há um entrave não 

resolvido da administração pública, é a necessidade de que o fundo garantidor, pois 

toda PPP, quem se recorda do modelo, pode ter um fundo garantidor que garante o 

pagamento das parcelas, caso o órgão contratante não pague, é mais uma exigência. 

Hoje,  a  lei  não  permite  que  empresas  públicas  tenham  acesso  a  esse  fundo 

garantidor, seria preciso alterar a lei para incluir as empresas públicas como usuárias 

desse fundo garantidor,  para  que a  EBC ou Telebrás,  no caso de ser  a EBC ou 

Telebrás que sejam designados como as gestoras desse projeto, então, teria de haver 

uma alteração para permitir que uma ou outra, ou ambas, pudessem ser beneficiadas 

pelo fundo garantidor.

Conjuntamente  precisa-se  definir  o  cronograma.   Isso  é  importante 

porque esse cronograma é que determinará, por exemplo, o desembolso financeiro. 

Em quanto tempo será implantado o projeto.  Se for o caso de investimento direto do 

Estado, quanto isso será a cada ano.  Também levando em conta um outro fator, a 

capacidade  de  os  usuários  pagarem a sua parte.   Lembro que as  TVs,  usuários, 

Câmara, Senado, Justiça, MEC, enfim, todas terão de fazer o pagamento da sua parte 

todo mês.  Então, tem de ter um orçamento também.  É preciso que o governo calcule 

e  garanta  que as  entidades  usuárias,  os  órgãos usuários  tenham orçamento  para 

poderem pagar a sua parte.

Essas seriam as definições necessárias.  Como a Tereza ressaltou, o 

projeto  naturalmente  sofreu,  como  é  comum  acontecer,  quem  conhece  a 

administração pública  sabe que mesmo numa continuidade de um governo de um 

mesmo grupo político há esses momentos, há essas interrupções, e é preciso que o 

governo volte.  Nesse momento ele está começando a retomar esse estudo no seu 

alto escalão com a Ministra Helena que já tomou conhecimento do projeto e, agora, 

provavelmente, o Ministério das Comunicações também terá de ter uma atitude desse 

tipo  com  a  Telebrás  para  que,  sem  dúvida  alguma,  haja  uma  decisão  em  nível 

estratégico mais elevado.



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Só quero esclarecer 

que  a  participação  do  Conselho  Curador  na  reunião  da  Frente  Parlamentar  pela 

Liberdade da Expressão,  o Conselho não teve nenhuma ingerência,  nem papel  de 

protagonista naquela reunião.  Não participou da ideia, não participou da concepção e 

não teve nenhum papel preponderante naquela reunião.

Fomos  convidados  tanto  quanto  a  Presidente  da  EBC.   Aliás,  fui 

representando  a  Presidente  Ima,  pois  é  quem  foi  convidada,  mas  não  pôde 

comparecer por problema de agenda.   Então,  o Conselho não teve nenhum papel 

nessa reunião.

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

afirmou foi  eu.   Teve um protagonismo importante,  sim, e isso não é uma ofensa, 

conselheira.  Chamar um conselheiro para estar na mesa de um debate no Congresso, 

é importante.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

que não foi provocado por nós.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – A Tereza disse que foi 

provocado por nós, a reunião, e não foi.

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

Erundina agradeceu ao Conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira)  – A 

presença.  Chegou um ofício dela à minha mesa no museu.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu não 

quis ofender.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não 

foi provocado.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É bom que 

o Conselho tenha essa relevância, Presidente.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Eu só quero deixar 

claro que não tivemos nenhuma participação na organização,  nada disso.   Fomos 

convidados tanto quanto...

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

ótimo.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Representante da Secom) – Entrando no 

tema proposto.  Só para fazer um registro.  Venho aqui como representante da Secom, 

uma vez que a Ministra Helena está impossibilitada de participar dessa reunião, vez 

que foi convocada para a comitiva da Presidenta da República no Paraguai, na cúpula 

do Mercosul, que ocorreu hoje.  Calculo que a essa altura elas estão à bordo, voando 

de volta para Brasília, razão pela qual ela me indicou para participar dessa reunião, 

sobretudo, considerando a inclusão desse tema na pauta, pois é um tema que desde 

antes de ela ser Ministra suscitava e estimulava o seu interesse.

De fato, a partir dessa reaproximação do tema, da atualização acerca 

dos estudos feitos pela equipe da EBC que foram expostos aqui,  enfim, ela já  se 

nivelou em termos de conhecimento acerca do projeto.  De modo que ciente já do 

pedido  de audiência  feito  pela  Presidente  do Conselho  Curador  para  tratar  desse 

tema, ela já tem condições de agendar isso para que a audiência ocorra.  Mas, mais 

do que isso, mais importante do que isso, ela já se conscientizou da necessidade de 

se realizar gestões dentro do Executivo para que se chegue a essas definições, que 

são fundamentais para a continuidade do projeto.



A essa altura já se considera haver acúmulo técnico e conceitual para 

que se possa definir qual será o caminho a ser adotado para implementação desse 

projeto.  E por ser um projeto de natureza transversal, como colocou de forma muito 

feliz a Presidente da EBC, essa definição tem de ser tomada no âmbito do Executivo, 

com a participação de outros segmentos de governo e não apenas a Secom, alguns 

aqui  já  foram  nominados.   Certamente,  essa  definição  passa  por  esses  órgãos 

também.  Outros que não foram citados também deverão ter participação, uma vez 

que  se  fala,  por  exemplo,  em  inclusão  no  PPA,  em  previsão  orçamentária,  em 

estruturação de uma área ou equipe de gestão para o projeto, outras unidades, faça 

espectro.

Enfim,  falamos  aqui  do  Ministério  das  Comunicações,  do  MEC,  do 

Ministério  da  Cultura,  da  Secom,  da  Casa  Civil,  há  também  o  Ministério  do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Tesouro Nacional, há uma gama de órgãos que 

precisam ter  participação  numa definição  consistente  acerca  do tema.   A  Ministra 

Helena se conscientizou dessa necessidade e de tomar iniciativa nesse sentido.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Takashi.  Daniel.  Mais alguém?  Vamos inscrever todos.  Temos três inscritos.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Em primeiro lugar, 

penso que é a primeira vez que o Conselho recebe uma informação tão detalhada, um 

histórico a respeito de todas essas tratativas em relação a esse operador digital.  O 

que me preocupa é que, pela narração, percebemos que durante algum tempo a EBC 

encaminhou  as  coisas  no  sentido  de  uma  PPP,  e  mesmo  PPP  encontrando 

dificuldades de se concretizar,  as várias intervenções que foram feitas deixam em 

aberto a possibilidade da PPP ou da outra hipótese, como se fossem duas hipóteses 

factíveis,  razoáveis.   Esse  ponto  de  vista  é  perfeitamente  defensável,  inclusive  o 

próprio ponto de vista favorável ao PPP.  Eu, particularmente, me oponho a isso, tanto 

à  PPP,  como a  uma  neutralidade  em relação  às  duas  hipóteses.   Sou  partidário 

fervoroso de que haja um controle público ou estatal desse ente por razões políticas e 

estratégicas.



O Conselho tem direito de opinar a respeito disso?  Essa questão foi 

levantada aqui já no ano passado.  O próprio Ministro Franklin chegou a emitir dúvidas 

quanto a isso, a Presidente da EBC também.  Também é defensável esses pontos de 

vista.  Mas penso que o Conselho, para além dessa discussão se ele terá atribuições 

para isso ou não, ele é uma entidade e essa entidade por minúscula que seja tem, a 

meu  ver,  o  direito  de  se  manifestar  a  respeito  desse  assunto,  e  isso  tem  uma 

incidência  política,  mesmo  que  seja  menor.   Quantas  divisões  têm  o  Conselho 

Curador?  Muito poucas divisões, aliás, nenhuma divisão, mas tem uma força moral 

que é dele própria.

Penso  que  o  Conselho  deveria  aprovar  uma  recomendação,  uma 

posição no sentido de que tenhamos na gestão desse operador um ente público ou 

ente estatal e não um ente privado, ou, não uma sociedade de economia mista.  As 

empresas  públicas  não  podem  ficar  dependentes  de  uma  empresa  privada 

internacional  ou nacional  para a regência de suas comunicações,  inclusive  porque 

outras  experiências  aqui  mencionadas,  quando  discutimos  pela  primeira  vez  esse 

assunto mostravam que empresas que se constituíram internacionalmente com essa 

função eram vendidas,  como o caso da Inglaterra, mencionado aqui,  que começou 

como uma empresa privada de um país e foi vendida para outro e para outra.  Essa é 

uma questão muito sensível para ser entregue a uma companhia privada internacional 

ou nacional.

Venho insistindo para que discutamos esse assunto já algum tempo. 

Não encontramos tempo na pauta.   Preocupa-me porque,  pelo  relato  que foi  feito 

agora, minucioso,  temos uma situação inteiramente indefinida,  pantanosa, como se 

esse assunto fosse de menos importância, quando é um assunto – eu o reputo assim 

– de absoluta importância estratégica.  Como essas coisas são encaminhadas dessa 

maneira tão leve?  Eu me preocupo com isso, eu me inquieto com isso.  E trago essa 

posição, que o Conselho discuta, mesmo que não fecha essa discussão hoje pelas 

limitações de tempo, mas que isso seja uma prioridade para a próxima reunião, mas 

que discuta e tire uma posição.

Primeiro, preliminarmente, resolva se deve tomar uma posição ou não 

sobre isso.  Se alguém quiser levantar essa questão preliminar, que é perfeitamente 

defensável.  Se o Conselho decidir que pode e deve se manifestar, que se manifeste a 

favor de uma dessas três posições que estão em jogo, ou a PPP; ou ficar em aberto à 

espera de definições, porque, essa, insisto, não é uma discussão técnica, não é uma 



discussão econômica, mas política e estratégica para esse país; ou se define a favor 

de um ente público ou estatal para reger essa questão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Concordo com as ponderações do 

professor Daniel.  Particularmente sou favorável que esse operador de rede, essa rede 

pública de televisão digital seja mantida e operada por ente público ou estatal por uma 

série de razões, principalmente de segurança do Estado.

Tivemos, na época da privatização dos sistemas telefônico e elétrico, 

diversos episódios altamente perigosos, não digo nem desagradáveis, mas perigosos 

mesmo,  como problemas relacionados  a  corte  de telefones em delegacias,  a  não 

retransmissão  de  um  comunicado  governamental  no  satélite  da  Embratel  recém-

privatizada.  São situações que devemos ponderar.

São duas perguntas, uma para o Garcez e uma para o Silvio.  Para o 

Garcez, no último slide, não consegui entender, a inclusão no PPA já ocorreu ou será 

realizada?  Pergunta rápida e imagino que a resposta deva ser rápida.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Pode ser 

rápida.

O PPA não está concluído.

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

concluído porque o processo não foi concluído ainda, mas o governo precisa tomar 

uma definição se estará incluído.  No momento foi proposto, a EBC propôs que seja 

incluído, mas há a instância de deliberação dentro do governo e, depois, é um projeto 

que vai ao Congresso Nacional e lá pode ficar ou cair, ou, se não estiver incluído, 

pode ser incluído.  Enfim, é um processo que ainda precisa decisão de governo, do 

Executivo e, depois, Legislativo.



A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  – O PPA 

está em curso.  Cada ente propõe algumas iniciativas, projetos estratégicos e tal.  Nós 

propusemos que ele entre no PPA.  Nós e a Telebrás combinamos irmãmente que ele 

entre no PPA.  Minha diferença com o Conselho, não é que acredito que o Conselho 

não tenha competência e nem tem o direito de opinar, pois tem, mas acredito que é 

um projeto que a EBC e nem o seu Conselho determinam sozinhos.  É essa a questão 

que sempre dizemos.  Nós não podemos determinar sozinhos o modelo jurídico, o 

valor e tal.  E do orçamento da EBC vocês sabem que não pode sair nem um centavo, 

pois  ele  mal  dá  para  nós.   Então,  estamos  defendendo  que  ele  seja  um projeto 

estratégico.

Agora quero dar uma informação ao Conselho.  TV digital existirá sem 

esse operador digital.  E nós, eu e meu companheiros da Diretoria, por exemplo, no 

ano passado tomamos a decisão de implantar mais dois canais digitais.  Já estamos 

tendo a nossa rede digital, já estamos com cinco canais digitais.  Ela apenas faz as 

coisas mais baratas.  Agora, a EBC, não sei quem a estará dirigindo dentro de algum 

tempo, mas se ela não tiver operador digital, ela tem de montar o seu, sozinha.  Cada 

um monta o seu, então, se não tiver operador.  É preciso entender que a televisão 

digital  pública  não  depende  desse  projeto,  cada um pode  montar,  e  nós  estamos 

montando.  A TV Senado também está, a Fleck saiu, mas ela sabe que a TV Senado 

também está montando alguns canais digitais,  porque o operador não sai, mas ele 

tornaria as coisas mais baratas, mais rápidas.

Conselheira Fleck estou dizendo que você conhece bem isso,  é sua 

área de estudo, que a TV digital pode existir, a TV digital pública será melhor e mais 

rápida com o operador, mas isso não significa que é o único caminho, tanto é que 

estamos montando canais sozinhos, agora em Belo Horizonte e Porto Alegre, e lá no 

Senado também está montando alguns canais.  Vejo muito o discurso aqui de que 

sem operador não haverá rede pública digital.  Haverá, será um pouco mais caro, mais 

complicado.  Mas se não for via operador, sou a favor de que a EBC faça seus canais.  

Fizemos, na nossa gestão, cinco canais digitais.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Uma das críticas que fiz naquele 

pequeno relatório no ano passado foi exatamente apontar uma incongruência muito 



grande entre um projeto nacional de rede pública de televisão digital e o trabalho que a 

EBC estava fazendo na digitalização de seus estúdios e de sua rede.  Portanto, não 

vejo isso como uma vantagem, mas como um desperdício de dinheiro público.

Eu não gostaria de entrar nessa discussão nesse momento porque é 

uma discussão para uma segunda etapa.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O que é 

um desperdício?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Você está implantando uma série 

de emissoras da EBC digitais, entretanto, o documento que foi colocado em consulta 

pública  em  janeiro  do  ano  passado  diz  que  a  PPP,  a  empresa  que  ganhasse  a 

licitação, não aproveitaria nada dessa infraestrutura.  Inclusive isso foi perguntado na 

consulta pública e foi respondido que não.  Eu não gostaria de entrar nessa discussão 

nesse momento porque não é o foco.  Eu gostaria de passar para a segunda questão.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não tem 

isso, não.

Deixe-me esclarecer por que se monta canal.  Primeiro, essa questão 

não é verdade.  Por que se monta?  O que o senhor acha?  A TV Brasil fica ausente 

de Belo Horizonte, onde só temos a boa vontade da TV Minas, a conselheira sabe que 

passa um pedacinho da nossa programação, ou se monta um canal digital que já está 

concedido, ou se fica de braços cruzados?  O que você faz?  Nós optamos por montar 

aquele canal estratégico no coração do Brasil.  Seria omissão ficar parado.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Ok.   Então,  me  corrigindo, 

parabenizo  a  EBC  pela  implantação  das  emissoras  digitais,  apenas  gostaria  de 

apontar que existe a incoerência entre estação e o que foi proposto no documento da 

consulta pública no ano passado.  Eu não gostaria de discutir isso nesse momento.



A pergunta que eu gostaria de fazer ao Secretário Sylvio, na verdade, 

não  é  uma  pergunta,  mas  uma  solicitação.   O  senhor  comentou  que  existe  a 

necessidade  de  envolver  diversas  entidades  nesse  debate  para  a  construção  da 

formatação jurídica da rede pública.   Eu gostaria de solicitar que fossem incluídos, 

eventualmente por causa de restrições jurídicas, talvez não seria com o mesmo status 

dos  ministérios,  outras  entidades  federais,  mas,  de  qualquer  forma,  que  fossem 

incluídos na discussão, pelo menos ouvidos, as diversas emissoras que compõem as 

TVs  públicas  e  que  não  fazem  parte  do  setor  governamental,  essencialmente  as 

emissoras educativas congregadas em torno da ABEPEC, as TVs universitárias em 

torno da ABETU, e as diversas TVs comunitárias, se não esqueci de nenhuma.  Há a 

ASTRAL também, mas é que essa, de certa forma, há um lado que acaba ficando 

excluída por não ser federal, são as TVs Câmaras Municipais, que também precisam 

ser ouvidas, pois eles têm bastantes demandas a colocar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Beto.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA –  Hoje  só  estou 

sugerindo.  Mais uma sugestão, mas ela tem um componente estratégico, como disse 

o colega Daniel.

Já que temos de pensar numa estratégia de médio e longo prazo para 

poder fortalecer essa rede pública.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Deixe-me 

te pedir uma informação.

O canal digital da TV Câmara foi implantado ontem em Brasília?

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA – Ontem.  Brasília e 

São Paulo.



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

Câmara entendeu que não podia ficar esperando operador e implantou o de Brasília e 

de São Paulo.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA –  Isso.   Só que em 

parceria.  É outro modelo, mas foram implantados.

Há  um  projeto  de  lei  da  Câmara  que,  se  não  me  engano,  está  no 

Senado, o de Senado está na Câmara, talvez a Ana Luísa tenha acompanhado isso, 

que define o espectro para os canais públicos.  Pode parecer uma questão meramente 

técnica, mas se esse projeto for aprovado ou, se pelo menos, o Conselho soltar uma 

moção,  um documento pedindo a aprovação desse projeto,  de certa forma ele  se 

coloca num debate sobre as emissoras públicas e cria um fato político de definir os 

canais do campo público.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Se não me engano, já 

era.

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

Senado?

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA –  Está  no  Senado. 

Ele foi descartado já?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Você me 

dá um aparte?

O que é isso?  A proposta dele é válida.  O que é isso?  O Decreto 

5.820 criou o Sistema Brasileiro de TV Digital, 2006, antes da criação da EBC.  Murilo 

também conhece isso muito.  O que ele diz?  “No Sistema Brasileiro de TV Digital 

haverá  reserva  de  espaço,  está  garantida  a  existência  de  quatro  redes  digitais 

públicas”, e ele cita: canal do Executivo, da Cidadania, que é essa que vai operar, da 



Educação e da Cultura.  O que se entende?  As legislativas já existiam, a do Judiciário 

já existia, então, não tratou delas, mas ficou na dúvida.  O Deputado Inocêncio, muito 

provocado pelos  companheiros  da ASTRAL,  fez  um decreto  em que põe isso em 

outros termos.  Ele coloca que “no sistema digital existirão oito redes digitais públicas”.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA – Canais.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Por que 

não fala rede?  É canal.

Então, ele colocou essas quatro no 5.820, agregou as duas legislativas, 

agregou a do Judiciário, e, no caso da EBC há até um detalhe, o 5.820 falava canal do 

Executivo, no projeto do Inocêncio fala que existiram dois, o do Executivo e o canal 

público.  Ele separa as duas coisas.  Eu também acho o projeto do Inocência muito 

bom.  Seria a NBR e a TV Brasil.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  Acredito  que  foi 

rejeitado,  não sei  se já  foi  votado em todas as  comissões,  por  vício  de iniciativa, 

porque não é o Congresso, não é lei que define isso.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  tenho  uma 

questão de ordem.

Em  função  do  adiantado  do  tempo  e  termos  outras  questões 

importantes em Assuntos Gerais, pergunto-me se não seria razoável propormos que 

esse relato fosse encaminhado a todos os conselheiros por e-mail para possam refletir 

sobre o assunto, feita aquela pequena correção, e colocarmos como primeiro ponto da 

pauta na próxima reunião essa questão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Temos dois inscritos.  Abre mão?



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

período a Presidenta vai à Ministra Helena.  Nesse período haverá a audiência da 

Ministra Helena com a Presidenta.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É a minha proposta 

para podermos considerar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Vamos  fechar  rápido,  pois  temos  mais  dois  inscritos,  e  daremos  esse 

encaminhamento, se todos concordarem.

Ildeu.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia)  – A questão absolutamente  estratégica foi,  inclusive,  levar  ao Ministro 

Mercadante.  A vez em que ele veio aqui mencionou isso, da importância de se ver 

essa questão.  A inclusão no PPA agora é uma questão central, importante, senão 

ficamos discutindo aqui.  Então, seria importante vocês nos informarem, aos outros 

setores e ministérios  que estão presentes aqui,  para participarmos,  porque é  uma 

definição  política  maior,  até  da  importância  que  o  MEC,  o  Ministério  da  Cultura, 

Secom, Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os ouros setores de governo, diante 

disso e que tenha espaço, mas, para isso, seria importante termos essa informação.

Outra questão.  Essa coisa de garantir  o espaço no espectro.  Uma 

coisa é você ter definição, em princípio, dos canais, outra coisa é o espectro.  É uma 

batalha  política,  como você  diz,  inclusive  com as  empresas  de  telecomunicações. 

Essa  é  uma articulação  política  maior.   E  isso  é  grave.   Então,  essa  reunião  da 

Ministra  com a Presidenta  vai  poder  delinear  estratégias.   Agora,  todos os  outros 

setores do governo que estão interessados têm de estar articulados e participando 

disso.

Além disso, quando falamos em TV pública não estamos falando só do 

sistema federal, como o Takashi lembrou.  Então, temos de ter uma articulação com 



os  estados  e  municípios,  pois  essa  questão,  as  outras  TVs,  o  Legislativo,  etc., 

possivelmente  acabe  sendo  definida  no  Congresso  Nacional,  onde  precisamos ter 

força política para contrabalançar uma força poderosa dessa.

Estou  dizendo  em  nome  do  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia. 

Conversar com o Ministro sobre isso, a importância disso, mas ele certamente tem 

isso claro.  Agora, seria importante que fôssemos mobilizados, e a EBC e a Secom, 

em particular, de como podemos colaborar politicamente nessa questão e fazer uma 

discussão maior dentro do governo, tanto na questão do PPA, quanto na questão de 

garantir o espectro.  E, num segundo momento, como o Daniel levantou, uma questão 

fundamental, qual o modelo que teremos.  É PPP ou P?  É um P ou três P’s?

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

colocar três questões, duas delas o Ildeu já colocou, que são a inclusão no PPA e a 

definição do espectro.  Há uma terceira que é preliminar, inclusive, se estará no PPA e 

como estará no PPA.  Se o projeto vai realmente existir.  O governo quer isso mesmo? 

Essa não é uma definição da EBC, da Telebrás, mas é uma definição muito mais do 

governo.  Essa é uma primeira questão, na verdade.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É isso que 

estou dizendo.  É preciso entender que também pode falar “cada um com sua rede”. 

Pronto.

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

Antes  de  discutir  qual  projeto,  mas,  haverá  projeto  para  discutirmos 

como ele será?  Aí, poderemos discutir a abrangência, o modelo, enfim, abre-se um 

amplo  leque  de  discussões  que,  na  verdade,  nesse  momento  está  reaberto. 

Enfatizando, o conselheiro Daniel diz que a EBC levou o projeto como uma PPP.  Não. 

O governo definiu que seria uma PPP.  Não foi a EBC que definiu que seria uma PPP, 

mas o governo e encomendou para a EBC fazer aquele projeto naqueles moldes.



A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O governo 

disse: “O governo não tem investimento para fazer esse projeto, esse só existirá se for 

por uma PPP”.  Nós temos projetos técnicos para os dois modelos e podemos juntar.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O governo tem um 

milhão para pôr no Maracanã e não tem para fazer...

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

com você inteiramente.

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

enfatizando  como foi  o  processo de execução.   Essa  é  a  primeira  questão a  ser 

decidida.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Vamos dar esse encaminhamento sugerido pelo conselheiro Daniel de que o tema é 

muito importante e continuamos na próxima reunião com uma definição do Conselho 

sobre...

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

importante isso.  Conselheiro Daniel, quando você pede, há dois modelos técnicos. 

Talvez seja bom, inclusive, acompanhar os modelos técnicos.  O modelo PPP, qual a 

cobertura, qual o custo; e o modelo Estado.  Temos dois modelos técnicos.  Seria bom 

ir  junto.   Você tem o custo/habitante  em cada um,  o  número de cidades  e  quais 

cidades em cada um.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – A minha discussão 

não é técnica, mas política e estratégica.  Pode pagar o que for, o preço, mas não 

entregar à PPP.  Se a PPP for um pouquinho mais barata que a outra, eu prefiro a 

outra.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Por 

que não enviamos uma carta.

Toda vez que há um problema de ciência e tecnologia e a Academia 

Brasileira de Ciência e a SBPC não se conformam com alguma atitude do governo em 

relação  à  ciência  e  tecnologia,  eles  encaminham  uma  carta  ao  Presidente  da 

República.  O Conselho poderia encaminhar uma carta ao Presidente da República 

antes da reunião dela com o Ministro.  Podemos fazer uma comissão pequena para 

elaboração da carta e mandamos para todos.

Vamos  aos  outros  assuntos,  pois  temos  algumas  coisas  que 

precisamos de definição de todos, antes que saiam.

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Uma carta...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Do 

Conselho à Presidência da República.

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Para incluir no PPP.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não, 

daí vamos definir o teor da carta, vamos definir por uma comissão pequena.  É uma 

carta, colocando questão estratégica, ajustes...

No calendário que fizemos no início do ano, previmos uma reunião dia 2 

de agosto, mas é início, logo depois de férias, eu e o Diogo estaremos de férias, fica 

difícil a operacionalização.  Estou propondo que façamos no dia 17 de agosto e a de 

setembro passemos para o dia 27.  Continua na terça-feira.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Dia normal?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Terça-feira.  Já tínhamos decidido isso desde o ano passado que seria terça-feira.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Hoje foi quarta-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Por 

causa do seminário.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Dia 17 é quarta-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Por 

um erro, pode ficar na quarta-feira, então.

O  SR.  DIOGO  MOYSES (Secretário  Executivo)  –  Há  impedimentos 

terça-feira ou quarta-feira?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não.

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Quarta-feira é melhor 

para operacionlizar.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Dia 

28 não posso, pois tenho uma agenda em 28, 29 e 30.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS DERENGOSKI –  Temos  de  ver  a 

proximidade desses feriadões, por causa dos aeroportos.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas 

não tem feriado.

Dias 17 e 27?

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo)  – Uma quarta-feira e 

uma terça-feira.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Dia  26?   Sair  no 

domingo e voltar na segunda-feira à noite?

O  SR.  DIOGO  MOYSES (Secretário  Executivo)  –  Muita  gente  tem 

dificuldade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Dezessete e vinte e sete então.

Os voos são cheios  na segunda-feira para  cá.   Por  isso colocamos 

terça-feira.

Dentro do espírito da próxima reunião há uma proposta do conselheiro 

Daniel, reforçada por outros conselheiros, que fizéssemos uma audiência pública no 

segundo semestre para avaliar os quatro primeiros anos de funcionamento da EBC, 

para nos ajudar a refletir sobre os desafios, etc.  Estou trazendo aqui para que aqueles 

que  não  conversaram,  eu  trouxe  à  Presidência,  e  estou  trazendo  aqui  para  essa 

reunião do dia 17 de agosto seja a audiência pública feita aqui em Brasília,  pois é 

melhor para a infraestrutura logística, que façamos uma avaliação dos quatro anos de 

funcionamento da TV pública.

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

estarão completos, mas, tudo bem.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não 

estarão completos, mas mais para frente fica mais complicado.  Não é melhor agora 

em agosto?  Pode ser também mais para frente.  Agora, tem esse pauta, eu pensei 

que hoje iríamos acabar com ela.  Então, pode passar para o dia 27 de setembro.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Essa audiência eu a 

via como uma coisa extra, para além da nossa reunião regular.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Penso que 

pode ter as duas coisas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira)  – É 

um dia só.  Uma reunião e...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Pode ser.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Realmente, era isso.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Quero enfatizar um 

aspecto  nesse  balanço  que  quero  chamar  a  atenção  dos  conselheiros.   A  minha 

proposta ao fazer esse balanço evidentemente implica numa visão panorâmica dos 

feitos e problemas, lacunas, mas, principalmente, as realizações, então, isso pode ser 

um momento  midiaticamente  positivo  para  a  EBC.   Quero,  sobretudo,  insistir  que 

poderia ser um momento para discutir a questão da autonomia da EBC.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Na 

audiência?



CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

modelo de gestão?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Fazer disso um tema. 

Defendo a necessidade de que a EBC tenha um orçamento próprio, que independa 

dos humores da Presidência da República.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Podemos colocar na carta.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Como  outras 

empresas públicas  existem.   Temos de ter  um orçamento  próprio,  porque isso dá 

autonomia real à empresa.  Esse ano a Presidente, tem os seus motivos, cortou em 

30% o orçamento da empresa.  Como uma empresa pode sobreviver assim?  Amanhã 

vem outro presidente que resolve cortar 50%.  A empresa tem de ter um orçamento 

que garanta a sua autonomia.  Penso que essa tem de ser uma discussão maior.

Eu quisera também que discutíssemos na audiência pública e propor à 

Frente Parlamentar que convoque, por sua vez, uma outra audiência, inclusive que 

participemos, para dar repercussão a essa questão.  Inclusive, porque se a empresa 

terá autonomia financeira, ela precisa de uma lei a seu favor.  Então, uma audiência 

pública  promovida  por  essa  Frente  Parlamentar  vai  acrescentar  à  discussão  do 

assunto  e  possibilitar  que  nós  possamos,  se  essa  for  a  orientação  do  Conselho, 

avançar na questão da autonomia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Podemos colocar na agenda.



CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Essa é uma questão 

maior para vertebrar a discussão do nosso balanço.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Nesse balanço poderia  entrar  também a atuação do próprio  Conselho.   Fazer  um 

balanço da atuação do Conselho.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Presidente, posso fazer uma 

observação?

Na verdade, super em sintonia com o que você acabou de falar.  Quero 

fazer um voto de concordância geral do conselheiro Daniel de incluir uma mesa sobre 

a relação do financiamento independente da EBC, o que acredito que seja, de fato, um 

dos pontos mais importantes da nossa empresa,  a autonomia ao longo dos anos. 

Também incluir a análise do Conselho Curador nos quatro anos.  Uma sugestão de 

organização dessa audiência pública pode ser, de fato, para incluir toda a EBC, e não 

somente a TV Brasil, essa organização de mesas, mesmo respectivas às diferentes 

áreas da empresa.  O Conselho Curador fazendo a análise dos quatro anos, a TV 

Brasil, a Agência Brasil, a Rádio Nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Será 

pouco, será só uma manhã ou tarde.  Para ser nesse formato teria de ser o dia inteiro.

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário  Executivo)  – Podemos propor  o 

formato de provocações.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Talvez pudéssemos 

fazer numa tarde a reunião do Conselho e no outro dia,  o dia inteiro uma grande 

audiência.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – É, 

teria de ser um dia.

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

audiência naquele formato?  Aquela primeira que fizemos de avaliação de um ano, 

ainda foi  com o Presidente Beluzzo,  o formato foi  assim: aqui  em Brasília,  alguns 

conselheiros  já  estavam, houve a apresentação do balanço da diretoria  e,  depois, 

houve manifestações do Conselho e, depois, a sociedade.  Foi mais ou menos isso. 

Imagino que para um dia só tem de ser esse.   Para ser esse seu modelo,  que é 

interessante, de fazer por veículo, ou por projeto, o que não dá certo, porque a EBC 

não é organizada por veículo, pois não temos diretoria do Rádio.

CONSELHEIRO  GUILHERME STROZI –  Por  diretorias.   É  que  fica 

mais próximo da sociedade.  Até no meio jornalístico temos de nos apresentar como 

TV ou da Agência, então, para a sociedade, talvez, seja mais simples uma análise 

específica dos órgãos em separado e não por diretorias.  É só uma sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Montamos uma comissão para elaborar uma proposta e encaminhar ao Conselho.  É 

melhor.

Dia 27 de setembro é melhor?  Dia 28 eu não posso.  Dá um pouco 

mais de tempo para a audiência?  Então, fica dia 27 de setembro a audiência.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Podemos incluir  na 

pauta de agosto uma discussão sobre a preparação dessa audiência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Pode ser.  Boa ideia.

Quem tiver vontade de participar manda uma mensagem para mim ou 

para o Diogo.



Informe  rápido.   A  Câmara  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  nos 

procurou  por  meio  dos  conselheiros  João  Jorge  e  Ana  Veloso,  que  estão  sendo 

demandados  por  organizações  não governamentais  para se aproximarem mais  da 

demanda dos movimentos sociais.  E acreditamos ser muito importante que fizessem 

essa aproximação e trouxessem para o Conselho, quando tiverem uma síntese dessas 

discussões sobre os assuntos tratados com os movimentos sociais no Brasil.  Então, 

essa Câmara, especificamente, está lidando dessa forma, uma forma diferente das 

outras Câmaras, lidando com as demandas e com as análises da programação.

Último  tema.   Nota  do  Sindicato  dos  Jornalistas  que,  como  todos 

sabem, pediu ao Conselho uma análise do caso envolvendo a cobertura da Agência 

Brasil,  todos  conhecem.   Solicitamos  à  Diretoria  Executiva,  à  Presidente,  que  se 

manifestasse por escrito, ela fez, e já distribuímos.  É preciso que o Conselho tenha 

uma posição sobre essa questão.

A meu ver, a sugestão que trago aqui, é formamos uma comissão, que 

não é a Câmara de Jornalismo, nem a Câmara A ou B, mas uma comissão que tenha 

um representante da Câmara, mas, também, outros conselheiros, para compor esse 

pequeno grupo que fará essa análise, ouvir as partes, ler o que escreveram, fazer um 

parecer e trazer para se ter uma posição.  Não se pode demorar muito porque essas 

coisas  requerem  que  o  Conselho  responda  rapidamente.   Então,  já  em  agosto 

poderíamos dar esse encaminhamento.

Se  vocês  aceitarem,  a  Presidente  monta  comissão,  apenas  para 

elaborar o parecer para o Conselho.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, é uma questão de ordem o que quero levantar.

O  que  houve  nesse  caso  foi  a  publicação  de  uma  matéria 

absolutamente  eivada  de erros  de  apuração e  de informação,  da qual  pedimos  – 

quando falo “nós” não fui eu, mas a Diretoria, através de outro dos nossos dirigentes, 

falou com a Agência Brasil  que era preciso corrigir  a matéria eivada de erros,  até 

porque  a  Telebrás,  era  matéria  sobre  a  audiência  pública  da  Câmara,  reclamava 

conosco, porque havia informações muito erradas.  Ou seja, exercemos o nosso dever 



de falar com a Diretora de Jornalismo que há matéria errada.  A Nereide não tinha 

visto  porque  estava  numa reunião  do  Manual  de  Redação,  estava  fechada  numa 

reunião.  Ou seja, se o exercício da obrigação de gestor vira caso de polícia, levado ao 

Conselho, estamos fritos, porque essa empresa fica ingovernável.

A partir disso, a matéria corrige, não corrige, corrige pela metade, um 

episódio lamentável para a nossa Agência.  Lamentável do ponto de vista da eficiência 

jornalística.  Houve pedidos de correção, sim, e não foi interferência em matéria, como 

foi  dito  pelo  Sindicato,  pelo  representante  dos  empregados,  pelo  colunista  Lauro 

Jardim.  O que pedimos foi apenas correção informativa, jornalística.  Houve uma troca 

de e-mails entre diretores e alguém, depois, copiou para outros, sempre manifestando 

a importância de a gente zelar pela qualidade dos nossos serviços jornalísticos.

O  Sindicato  que  não  teve  a  coragem  profissional  de  defender  uma 

matéria,  Lincoln,  indigna  de você,  como jornalista,  indigna  do Jonas Valente  e  de 

outros  dirigentes  do  Sindicato.   Vocês  não  tiveram  a  coragem  de  defender  uma 

matéria  abaixo  de  qualquer  qualidade  jornalística,  porque  feita  com  má  vontade, 

porque entenderam que era uma matéria para a EBC, e não, era uma matéria sobre 

um evento público, sobre operador de rede, que é um projeto importante.  O Sindicato 

que não teve a coragem de defender a matéria soltou uma nota pública condenando a 

forma como lidamos com o erro e encaminhou esse assunto para o Conselho.

A preliminar é assim: o Conselho é a polícia da Diretoria?  Essa é uma 

preliminar importante.  Não vejo esse papel para o Conselho.  E é lamentável, Lincoln 

Macário,  pessoa que admiro, que considero amigo, quem tive toda a consideração 

quanto  aqui  esteve.   É  lamentável  o  que vocês fizeram,  que foi  endossar  o  mau 

jornalismo.  Eu não estou aqui e nem os meus companheiros de jornalismo, os meus 

companheiros  de  Diretoria,  para  endossar  o  mau  jornalismo.   Não  houve  ofensa 

nenhuma a ninguém, ninguém falou com repórter, foi falado pelas instâncias corretas 

que aquilo não era possível.

Então, quero que seja julgada a preliminar.  É assunto do Conselho?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Agora estamos aqui numa situação difícil.



O meu encaminhamento foi no sentido de que...  É bom esclarecer que 

foi solicitado ao Conselho.  O Conselho tem de se manifestar de alguma forma.  Ou a 

Presidente  se  manifesta  pessoalmente,  o  que  eu  não  gostaria,  ou  elaboro  uma 

comissão, ou discutimos aqui numa sessão extraordinária, alguma coisa, qual será a 

posição do Conselho.  Temos de ter uma posição?  Acredito que sim, Tereza, pois, 

independente de ser um caso sobre cobertura jornalística, sobre atuação de diretoria, 

etc., o Conselho precisa ter uma posição, até para dizer ao Sindicato, talvez, que ele 

não gostaria de se manifestar sobre o assunto, mas tem de ter uma posição.  Essa 

posição posso tirar pessoalmente, como posso tirar no colegiado.

O que estou sugerindo é que uma comissão traga à Presidente,  ao 

Conselho, e analise o caso para ver se é uma situação para o Conselho.  É preciso. 

Você  já  fez  o  seu  esclarecimento,  está  muito  bem  formulado.   Esclareceu  aqui 

novamente, demonstrou os erros, etc.  Então, é preciso que haja uma análise sobre 

isso e uma resposta ao Sindicato.  Não é um bicho de sete cabeças, mas o Conselho 

precisa se manifestar, sim, diante de um pedido que foi feito ao Conselho.  Se não 

tivesse sido feito, bastaria que você nos mandasse uma informação, se quisesse, por 

exemplo, ou se a gente solicitasse.  Pronto.  Ficaria entre nós.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Só divirjo 

porque se todo ato de gestão a Diretoria for falar ao Conselho...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não. 

Acredito que é a primeira vez que isso acontece.  Em quatro anos de Conselho é a 

primeira vez que acontece.  Então, não vai se tornar...

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Na  verdade,  independente 

dos elogios e dos acertos da gestão de toda a Diretoria da EBC durante todos os anos 

em que está à frente da nossa empresa, eu também queria dar a minha versão do que 

aconteceu, porque eu, como representante dos funcionários no Conselho Curador, me 

manifestei  em  relação  ao  que  aconteceu  porque  acredito  que,  sim,  ele  tem  uma 

relação direta com o conteúdo,  objeto de regulação e de trabalho desse Conselho 

Curador.



Acredito  que  não  é  muito  o  papel  de  polícia,  de  forma  alguma  o 

Conselho Curador tem esse papel, mas, por lei, temos de regular e fiscalizar as ações 

de conteúdo produzidas pela Empresa Brasil de Comunicação e, inclusive, dentro da 

norma do Conselho, especificamente as ações da Diretoria Executiva.  É um papel 

colocado por lei.

Nós, funcionários do Departamento de Telejornalismo, recebemos um 

e-mail da Diretoria da EBC pedindo que lêssemos com atenção o conteúdo desse, 

porque algo grave tinha acontecido no dia, a publicação de uma matéria pela Agência 

Brasil  sobre  o  encontro  organizado  pela  frente  Parlamentar  continha  erros  e 

descontextualização  das falas  da Diretoria  Presidenta naquele  momento.   A  forma 

como isso foi passado para os funcionários não foi de forma contextualizada.  Lendo 

os e-mails que recebemos para entender o que tinha acontecido, não ficou claro quais 

eram os erros da matéria e se a matéria, de fato, estava errada.  Foi dito, sim, que a  

matéria estava errada.

E não somente eu, mas a sensação colocada pelos outros funcionários, 

desrespeitosa à repórter que tinha feito a matéria, termos como grosserias, asneiras. 

Acima de tudo não foi  só  um desrespeito com a repórter,  que é a ponta  final  da 

produção de jornalismo da empresa, mas, também, um desrespeito à Agência Brasil e 

à Diretoria de Jornalismo.  Acredito que todos tenham tido acesso à troca de e-mails.

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Não, Conselheiro.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Então, seria interessante que 

todos tivessem acesso à troca de e-mails.  Um problema que aconteceu na Agência 

Brasil veio parar no Departamento de Telejornalismo.  Não entendemos muito bem por 

que aquilo estava no Departamento de Telejornalismo e não para toda a empresa ou 

para toda a Diretoria de Jornalismo entender.  Talvez tenha sido uma confusão da 

Diretoria dizer que tinha sido para DJOR e acabou sendo só para a DETEJ.  Acredito 

que tenha sido só uma confusão.

De forma alguma questionamos, os funcionários da empresa, a maneira 

como a Diretoria da EBC precisa se colocar em relação a erros jornalísticos.  É claro 

que é uma obrigação, até legal,  mesmo, a contextualização de erros para que não 



aconteçam e que isso se torne uma prática construtiva.  A relação que criticamos foi a 

gestão humana de todo esse processo.   De forma alguma os funcionários  podem 

admitir que esse tipo de palavras sejam colocadas para ser comprovado um erro de 

conteúdo feito por uma repórter.  Acreditamos que existem métodos mais eficientes, 

em termos de gestão humana, para que sejam contextualizados os fatos.

Logo em seguida a esse pedido do Sindicato dos Jornalistas para que o 

Conselho Curador fosse acionado, o que eu, como representante dos funcionários, fiz 

foi enviar um e-mail aos funcionários dizendo que o Conselho já tinha sido acionado 

para investigar o caso.  Peço desculpas aqui porque utilizei uma expressão de juízo de 

valor,  quando coloquei que a Diretoria agiu de forma agressiva nos e-mails.   Peço 

perdão, porque não tenho o direito de colocar um juízo de valor, independente do que 

acho disso.  A utilização que coloquei no e-mail “de forma agressiva” é desnecessária, 

então, peço desculpas à Diretoria Presidente, mas isso não é o mais importante, o 

mais importante foi, de fato, a forma com que os funcionários se sentiram agredidos 

em  relação  a  essa  forma  pública  de  uma  crítica  de  uma  informação  sem  a  sua 

contextualização, repito, pois isso só foi feito depois do Sindicato ter emitido a nota.  A 

contextualização dos erros não aconteceu num primeiro momento,  só identificou a 

participante, a jornalista participante nesse caso.

Acreditamos que existem formas mais construtivas de intervenção da 

Diretoria para a resolução de problemas relacionados ao conteúdo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

Presidente do Sindicato está aqui.  Gostaria de se manifestar?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Questão de ordem.

O Conselho deveria ter prudência em abrir a palavra a pessoas que não 

são do Conselho, porque isso vai abrir um precedente tremendo, com todo respeito 

que merece o representante do Sindicato.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Pode ser uma oportunidade de se tentar resolver a situação de uma vez.



CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Concordo  com o 

conselheiro Aarão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Podemos resolver a situação ou continuamos com uma comissão que,  depois,  vai 

ouvi-lo.  Se quisermos resolver a questão, podíamos ouvi-lo.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não é problema de se 

importar pessoalmente, é um problema institucional.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Questão: queremos resolver a situação?

Conselheiro  Daniel,  para  abrir  a  palavra  para  ele  seria  para  tentar 

resolver a situação de uma vez, tomar posição.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Isso não é garantido, 

Presidente, institucionalmente.  Não é razoável, a meu ver, abrir palavra para pessoas 

que não são conselheiros.  Aqui falam os conselheiros.  Senão nos tornaremos uma 

assembleia geral.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então,  vamos  manter  a  primeira  sugestão  minha  de  que  uma  comissão  avalie  a 

situação e traga ao Conselho uma posição.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É razoável.



A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ok. 

Ficamos assim?  Certo.  Depois definimos os conselheiros.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Havia um outro ponto 

aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Qual?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Seria a questão 

de uma definição sobre a Voz do Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Estava na pauta?

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Não.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Não 

estava na pauta.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Assuntos Gerais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Temos tempo?  Os conselheiros têm tempo?  Alguém vai viajar?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente,  só  para  não  perdermos  tempo.   Esse  assunto  está  na  Câmara  dos 

Deputados.  É uma lei.  Vamos fazer o quê?  Isso aqui é uma moção?



CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É uma moção.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND –  É  um 

posicionamento do Conselho Curador explicando que se ficar,  não só o Conselho, 

como a sociedade, as entidades, ficarem em silêncio, isso passará tranquilamente, a 

flexibilização do horário, que será uma afronta, como disse Paulo Ramos, a milhões de 

brasileiros que têm acesso à informação através da Voz do Brasil.  Daí a insistência, 

como jornalista, a ABI já se posicionou nesse sentido, usando só mesmo argumentos. 

É muito importante uma definição.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Os  conselheiros 

leram a nota?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu 

não li.  A Câmara de Jornalismo trouxe alguma posição hoje?  Ou apenas tem um 

texto?  Essa é a posição da Câmara?

CONSELHEIRA HELOÍSA MARIA MURGEL STARLING –  Não  é  a 

posição da Câmara.

O  SR.  DIOGO  MOYSES (Secretário  Executivo)  –  Está  em  plena 

discussão.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Se 

não me engano, tínhamos decidido que a Câmara traria uma posição ao Conselho.  O 

que recebemos foi apenas um texto do conselheiro Mário.



CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND –  É  um  texto 

informativo.  Isso aqui está na Câmara.  Se a sociedade brasileira ficar silenciosa, vai 

passar.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas 

não  tinha  ficado  decidido  que  a  Câmara  de  Jornalismo  iria  trazer  para  nós  uma 

posição, um parecer para que o Conselho avaliasse?

O SR. DIOGO MOYSES (Secretário Executivo) – Está em discussão. 

Não houve tempo para concluir os debates.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

que discutiríamos?

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA –  O Conselho  pode 

aprovar a moção, redigimos essa moção e a submetemos?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – É isso, para ser 

encaminhada ao Parlamento.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Ok. 

Podemos caminhar assim.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não quero fazer rolo 

compressor aqui.  Alguém tem dúvida de que a Voz do Brasil deve ser mantida como 

um programa obrigatório para todas as emissoras?  Não sei se alguém tem dúvida 

sobre essa questão.



CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Aliás,  ontem eu tive 

uma surpresa.  Eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, pela internet, e, sete horas vai 

entrar a Voz do Brasil, e não entrou, mas entrou um programa chamado Gaúcha Fora 

do Ar,  uma opção para  quem não quer  ouvir  a  Voz do Brasil.   Alguém pode me 

explicar como?  Com outras plataformas?  A pessoa disse estar falando em outras 

plataformas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Aprovamos a formulação de uma moção a favor da continuidade da Voz do Brasil.  Em 

dois ou três dias, encaminhamos por e-mail para aprovação do texto.  A Câmara fará.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Para ser enviada 

à Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira) – Para 

ser enviada à Câmara dos Deputados.

Obrigada.  Até agosto.


				

