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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  32ª  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DO CONSELHO CURADOR DA  EMPRESA 

BRASIL DE COMUNICAÇÃO

Data – 9 de dezembro de 2011

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE  (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira)  –  Senhores  Conselheiros,  vamos  dar  início  a  nossa  32ª 

Reunião.  Agradeço a presença de todos.

Temos  a  presença,  hoje,  do  Chefe  de Gabinete  da  Secom, 

Sylvio  de  Andrade,  representando  a  Ministra  Helena  Chagas;  do 

Professor  Sérgio  Gotti,  Diretor  de  Formulação  de  Conteúdos 

Educacionais  do  MEC,  aqui  representando  o  Ministro  Fernando 

Haddad;  do  Coordenador  do  Departamento  de  Popularização,  que 

ainda não chegou, mas provavelmente virá, representando o Ministro 

Aloizio Mercadante; a Ministra Anna de Hollanda viria participar, mas 

não pôde, e fez a sua comunicação a nós.

Damos  as  nossas  boas-vindas  ao  nosso  Conselheiro  Murilo 

Ramos,  que  estava  em  um  sabático  fora  e  volta  aos  braços  do 

Conselho.  Obrigador por sua presença, professor.
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O nosso novo Diretor-Geral, Eduardo Castro, também as boas-

vindas.  É um prazer recebê-lo oficialmente, mas daqui a pouco o 

receberemos.

Nossas  ausências  de  hoje,  todas  justificadas,  para  fins 

regimentais,  são  as  dos  Conselheiros  Paulo  Sérgio  Pinheiro,  José 

Antônio Martins, Lúcia Braga e Cláudio Lembo; além dos ministros 

que já falei.

Todos  nós  sabemos  que  o  novo  membro  do  Conselho  é  o 

Maestro Vagner Tiso, mas infelizmente hoje ele não pôde vir tomar 

posse e deverá comparecer na próxima reunião.

O  primeiro  momento  da  reunião  é  a  aprovação  da  pauta. 

Gostaria de saber se todos estão de acordo com essa pauta.  Temos, 

hoje, na verdade, dois momentos.  Agora, partiremos para aprovação 

da  pauta  e,  a  ata  teve  uma modificação  por  sugestão  de  alguns 

conselheiros e vamos aprová-la na próxima reunião.  Depois, temos a 

posse da nova Presidente  do Conselho,  a  Jornalista  Ana Fleck,  e, 

depois, dando continuidade, as discussões do Conselho.

A pauta é breve, não deverá ser muito demorada, a posse da 

Presidente; a recepção ao Diretor-Geral; Ouvidoria, voltamos com a 

Ouvidoria; a discussão do calendário do primeiro semestre e, depois, 

outros assuntos que queiram discutir conosco.  Todos concordam?
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Há algumas sugestões de alteração na ata.  Então, não vamos 

passar  neste  momento.   Vocês  aguardem até  a  próxima  reunião 

quando aprovaremos a ata da reunião passada.

Vamos dar início à posse da Jornalista Ana Fleck.  Eu já fiz 

minhas  despedidas  hoje  de  manhã.   Na  última reunião,  também, 

falamos  um  pouco  e  recebemos  as  carinhosas  manifestações  de 

todos.  Então, mais uma vez, agradeço a todos pelo respeito, pela 

atenção  e  seriedade  com  que  conduzimos  esses  dois  anos  no 

Conselho; estarei aqui, durante mais quatro anos, para colaborar com 

as  ações  do  Conselho  Curador.   Para  mim,  foi  uma  honra  ter 

participado  e  ter  sido  a  segunda  presidente  deste  Conselho  tão 

importante para a EBC.

(O Sr. Secretário-Executivo do Conselho Curador entrega uma 

lembrança do Conselho à Senhora ex-Presidente.)

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

–  Acho  que  posso  dizer  que  em  nome  de  todos  os  senhores  e 

senhoras conselheiros...

Muito obrigado, Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE  (Conselheira  Ima  Célia  Guimarães 

Vieira) – Uma planta para uma botânica é ótimo.  Muito obrigada. 

Adorei.

Senhora Vice-Presidente, por favor, me acompanhe até a Mesa 

para a posse.
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(Assinatura  do  Termo  de  Posse  da  Presidente  e  Vice-

Presidente do Conselho Curador)

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Conselheiros, eu acho que já nos vimos, acho que já cumprimentei 

todo mundo.  Gostaria de agradecer, mais uma vez, a confiança e 

dizer  algumas  palavras.   Vou,  ao  contrário  do  Nelson,  seguir  a 

recomendação da filha dele e só vou falar dois minutos, Nelson.  Ao 

contrário de você, que não ouviu sua filha.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  E  ela  ficou 

entediada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Ela estava bocejando.

São poucas palavras, realmente.  Num momento de transição 

como este, acho que sempre ficamos com medo de perder algumas 

coisas, de sentir saudades de outras pessoas.  Mas, neste momento, 

o lado bom da coisa é que não vamos perder a Ima e vamos ganhar a 

Heloisa; e não vamos perder o Diogo também, queria agradecer ao 

Diogo;  à  Ima  já  manifestei  todos  os  meus  carinhos;  tivemos 

momentos de aflição juntas, tivemos momentos de construção, que 

acho muito importante; momentos folclóricos até, eu diria, que uma 

vez, no pior momento da nossa gestão, a Ima estava incomunicável 
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no meio da Floresta Amazônica, dois dias eu não conseguia falar com 

ela,  estava no meio da Floresta – isso  realmente  acontece,  neste 

País,  desse  tamanho.   Então  também  tem  esses  momentos 

folclóricos.

Mas queria, também, agradecer muito ao Diogo.  Acho que ele 

tem um papel preponderante até, eu diria, nessa nossa coordenação 

do  Conselho;  acho  que  ele  é  unanimidade  entre  todos  os 

conselheiros, pela sua gentileza, atenção e espírito público.  Eu tinha 

certeza que ele era um gentleman, também, e agora confirmei com 

esse negócio das flores.  Acho que não deixou dúvida.  Diogo, muito 

obrigada por tudo.  Acho que resumi bem isso, não perdemos a Ima e 

ganhamos a Heloisa, e também não perdemos o Diogo, que continua 

com a gente.

Vou me permitir ler uma página só, eu prometo.  Queria dizer 

o seguinte, que um não assunto, até há alguns anos, a radiodifusão 

pública, entrou na agenda do País com a criação da EBC.  E nela a TV 

Brasil tornou-se o centro dos debates.  Era um corpo estranho num 

país dominado pelo modelo comercial  de televisão.   É revelador o 

relato de uma das primeiras locutoras do serviço brasileiro da BBC, 

Lia Cavalcanti, ao voltar ao Brasil, em 1945, depois de quatro anos 

na Inglaterra: “quando o navio entrou nas águas brasileiras e o rádio 

começou  a  transmitir  anúncios,  eu  fiquei  em  pânico;  estava 

acostumada com a BBC, que tinha programas fantásticos e não tinha 

anúncios, você podia escolher o programa, e, de repente, aqui tem 

que enfrentar meia hora de anúncios, tem que ouvir uma coisa que 

não  quer  ouvir;  eu  fiquei  apavorada,  como  é  que  pode;  que 

selvagens, que loucura”.
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Fora  da  pauta,  por  tantos  anos,  tem agora  a  comunicação 

pública o desafio de levar à população informações relevantes, mas 

que, por não possuírem atratividade mercadológica, são relegadas a 

segundo plano pela mídia de mercado.

Entendo que a comunicação pública não deve ser confundida 

com a comunicação governamental e nem se restringir a estratégias 

de personalização e difusão de informações; ela se relaciona mais 

profundamente  com  as  ações  de  cidadania,  participação  e 

engajamento cívico.  Esta, acredito, é a maior missão dessa instância 

da qual fazemos parte, a defesa intransigente do caráter público da 

EBC.

Também  considero  que  precisamos  ampliar  o  conjunto  de 

mecanismos e instrumentos para viabilizar a participação mais direta 

da sociedade em suas múltiplas representações.  Só assim teremos a 

certeza de estarmos cumprindo bem nossos mandatos.

Não me alongarei nessa fala.  A Presidente Ima pronunciou um 

belo discurso hoje, pela manhã, em sua despedida, que se tivesse 

lido antes eu assinaria embaixo.  Muito bonito, parabéns, Ima.

Não farei  promessas e nem plataformas de gestão ou coisa 

parecida.  Mesmo porque minha gestão à frente deste Conselho será 

de parceria compartilhada com todos os conselheiros.  Minha função é 

de apenas interpretar  e  vocalizar  o  entendimento,  e  o sentimento 

médio dos senhores e senhoras conselheiras, sobre os temas trazidos 

para nossa análise.
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Espero poder contribuir para a consolidação deste Conselho, 

tão  bem  presidido  por  meus  antecessores.   Não  há  fórmulas 

preconcebidas, pois estamos construindo o passo a passo.

Eu gosto sempre de citar o poeta António Machado:  no hay 

camino, se ace camino al andar.

Muito obrigado a todos.

E agora, Diogo?

Professora Heloisa, desculpe, por favor.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL  STARLING 

(Vice-Presidente) – Boa tarde a todos.  Lá em Minas, tem um escritor 

que diz uma coisa que acho que funcione bem, e aprendi com ele. 

Ele diz que eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. 

E  entre  as  coisas  que  desconfio,  queria  dizer  ao  Conselho  que  o 

aprendizado que tenho vivido aqui tem sido muito intenso e ele me é 

muito caro.  Participar deste Conselho é uma das dívidas que tenho 

entre as muitas com o Presidente Lula e com o Ministro Franklin, 

participar deste Conselho tem sido uma experiência que faz diferença 

em minha vida.

E  três  coisas  que  chamam  muita  atenção  nessas  minhas 

desconfianças e nesse aprendizado.  A primeira coisa que queria dizer 

ao Conselho, que vejo aqui e que faz muita diferença para mim, é ter 
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percebido,  na  atuação do  Conselho,  a  extraordinária  generosidade 

desse  órgão  na  disposição  de  reconhecer  a  coisa  pública  e  de 

trabalhar com o bem público.  Eu acho que para o País isso é muito 

importante,  e para uma historiadora que trabalha com o tema do 

republicanismo e da república é muito caro ver, no País, um grupo de 

pessoas com tamanha disposição para cuidar do bem público e para 

se preocupar com a coisa pública.  Essa era a primeira coisa.

A  segunda  coisa  que  tenho  aprendido  aqui  e  que  me 

impressiona muito é que este é um Conselho que me ensina, há um 

ano, o que é o espírito democrático.  O espírito deste Conselho é um 

espírito  profundamente  democrático.   Ele  é  democrático,  porque 

tenho  visto  este  Conselho  debater,  divergir  e  ele  incorporar  a 

diferença.  Ele não incorpora o igual, ele não está preocupado em 

incorporar o igual, mas está muito preocupado, nos seus debates e 

nas  suas  divergências,  em incorporar  aquilo  que  é  diferente;  em 

incorporar o outro.  E isso é muito difícil de ser incorporado, inclusive 

porque o aprendizado democrático é difícil  porque temos que lidar 

com aquele que diverge da gente.  Lidar com aquele que concorda 

com a gente é muito fácil.

Então, essa capacidade deste Conselho de me ensinar o que é 

democracia e o que é o espaço democrático nos seus debates, e me 

ensinar o quanto isso é difícil, e como é importante incorporar essa 

alteridade, incorporar esse outro com essa qualidade, para o exercício 

do nosso trabalho aqui é algo que me faz muita diferença.  Fez muita 

diferença e é um aprendizado que me é caro.

E a terceira coisa que me é muito cara nesse aprendizado que 

tenho aqui é a qualidade da civilidade deste Conselho.  A civilidade no 
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trato,  independente  das  crises  que  vivemos,  independente  da 

animação dos debates.  Eu já vi debates aqui muito animados, e todo 

tempo, todo tempo as pessoas são extremamente civis no trato, e eu 

não sei se é pretensão da minha parte, mas muitas vezes elas são 

muito  afetivas  no  sentido  mais  fundo  no  tratamento  uns  com os 

outros,  independente  dessa animação dos debates,  e  das diversas 

situações de crise que já vivi aqui; o que também é uma qualidade 

democrática, uma qualidade republicana.

Então, é por isso que faz muita diferença para mim vir aqui, 

faz diferença na minha vida, faz diferença na minha posição como 

professora, faz diferença na minha posição como cidadã.  E por isso 

acho que é uma responsabilidade muito grande estar sentada nessa 

ponta da mesa.

Mas queria dizer para vocês que, por tudo isso, vir a Brasília, 

para mim, tornou-se uma coisa muito boa.  Brasília sempre foi, para 

mim, uma cidade muito estranha, e ela agora, todas as vezes que 

venho para as reuniões do Conselho, é uma cidade mais acolhedora, 

mais  prazerosa,  e  eu  me surpreendo  tendo  expectativas,  ah,  vou 

encontrar  com  as  pessoas,  vou  ouvir,  vai  ser  legal,  vai  ter  uma 

discussão animada e tal.

Então,  por tudo isso,  acho que é muita responsabilidade,  e 

queria  agradecer  a  confiança  da  Ana,  a  confiança  da  Ima  e  a 

confiança  de  vocês.   Espero  que  vocês  me  ajudem  a  continuar 

desconfiando de muitas coisas.

Muito obrigada.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Bem-vinda.

Como terceiro item da pauta, temos a recepção ao Diretor-

geral, Jornalista Eduardo Castro.  Muito bem-vindo.  Eu já falei para 

ele, vi que estava emocionado hoje na posse dele, e isso sempre me 

chama atenção.  Acho que isso demonstra o compromisso dele,  a 

emoção dele com o projeto.  Gostei de ter visto a sua emoção.

Por favor, se quiser se dirigir ao Conselho, é muito bem-vindo, 

Eduardo.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Muito obrigado, 

presidente.  Boa tarde a todos.  Muito obrigado.

De fato, é emocionante para mim e, também, uma honra.  Foi 

o  que  disse  ao  Nelson,  quando  ele  me  encontrou  num  café  de 

aeroporto para me fazer uma proposta que jamais imaginei que ia 

acontecer.  Eu acabei de voltar da África.  Fiquei dois anos lá, um ano 

trabalhando como correspondente da EBC e mais um ano trabalhando 

para a TV Record local.  Tem uma emissora da Record, local, aberta, 

na  África,  em  Moçambique.   Mas  nós  também estamos  lá.   Nós 

também estamos na África.

Jamais  imaginaria mesmo voltar  neste momento.   Eu achei 

que talvez a  minha função,  diante da EBC já  tivesse completada, 

porque tive a oportunidade,  absolutamente única,  de participar do 
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momento menos um, menos dois da criação da Empresa.  Eu estava 

à mesa, eu levei a minuta para o então Ministro Franklin Martins, com 

a  primeira  proposta  de  rascunho da  lei,  que  depois  veio  a  ser  a 

medida provisória, e depois veio ser a lei, que nos coloca aqui, hoje, 

todos juntos.  Tratava da criação de...   E aí  eu escrevi:  Empresa 

Brasil de Comunicação Pública; e daí o Franklin riscou o “pública” e 

falou: vamos tentar desse jeito; e estamos aqui hoje.  Quer dizer, 

não apenas conheço o DNA da EBC, como conheço o EBC da EBC.

E,  por  causa  desses  primeiros  quatro  anos,  os  meus  se 

completaram até  antes  da  EBC,  porque  vim seis  meses  antes  da 

criação, e achei que talvez a minha tarefa já tivesse cumprido.  E 

fiquei  muito  feliz,  muito  honrado  e  muito  emocionado  mesmo, 

quando o Nelson me fez esse convite.  Eu não podia recusar.  Não 

podai recusar, se ele acreditava e se a empresa acreditava, que o 

conselho  acredita  que tenho,  ainda  a colaborar,  eu  tenho que vir 

colaborar, e é assim que me sinto.  É muito honroso, acima de tudo.

Sinto  também,  neste  instante,  e  não  vou  me  alongar, 

Presidente, mas me sinto também, neste instante, algo que sentia 

quando  chegamos  na  junção  da  Radiobrás  com  a  TVE,  com  a 

Fundação Roquete Pinto, e depois a ACERP, que é uma expectativa 

muito  grande  pela  mudança.   Eu  tenho  certeza  que  não  vamos 

conseguir superar todas as expectativas, porque elas são muitas e 

elas são acumuladas, como já eram no momento da criação desse 

não debate,  como a senhora bem disse,  presidente.   Era um não 

debate,  depois  um  não  assunto,  e  depois  uma  não  existência,  e 

passou a existir.  E estamos construindo esse processo; e a tentativa 

é  de  fazer  com  que  todas  as  expectativas  e  esperanças  sejam 

cumpridas, mas sabemos que isso é muito difícil.   O que dá para 

prometer é o melhor do empenho, o melhor da disposição, e o melhor 
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do meu tempo para a EBC, para a TV Brasil, para as rádios da EBC, 

para a Agência Brasil, e para o que mais viermos a criar, porque acho 

que não vai  parar  nisso  aí.   Isso  é o grande momento pelo qual 

estamos  passando.   Quando  eu  comecei  nesse  negócio,  há  vinte 

anos, era o rádio, era a TV e era o jornal, a revista.  Hoje em dia 

somos fabricantes de conteúdo e a distribuição desse conteúdo é a 

forma mais diversa do mundo.  Isso por si só já é emocionante.  E 

hoje ver que estamos aqui, dentro de um estúdio desse tamanho, 

com essa condição técnica de fazer com que isso realmente aconteça, 

e  chegue à  casa  de brasileiros  e  estrangeiros,  é  maravilhoso e  é 

emocionante.

Vamos em frente com isso.

E vou voltar a citar António Machado, que é cantado por Joan 

Manuel Serrat.  E não vou plagiar a Presidente, porque no meu blog 

Elefante News, Trombando com as Notícias Sempre Contra a Manada, 

eu  já  colocava  lá  exatamente  essa  citação,  mas  um  pouco  mais 

elaborada.  Ela é um pouco mais comprida, e acho que vem bem ao 

caso, e por isso vou completar aqui, para que fiquemos com ela na 

cabeça: caminante, no hay camino se hace camino al andar; golpe a  

golpe, verso a verso, hace camino a andar.

É o que fazemos aqui: tem golpe, tem verso, tem emoção, e 

tudo  que  mais  que  vem  em  volta  disso.   Muito  obrigado  pela 

oportunidade.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Eduardo, muito bem-vindo.  Já vi que vamos fazer uma parceria boa 

aqui.

Alguém quer  falar,  algum diretor,  neste momento de boas-

vindas ao Eduardo?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Apenas, em 

nome  da  Câmara  de  Jornalismo,  que  se  reuniu  ontem 

exaustivamente, saudar – é uma coisa formal, mas acho necessária – 

uma jornalista na presidência, uma historiadora na vice-presidência; 

o  nosso  Eduardo,  que  já  conhecia  até  por  afinidades  territoriais 

antigas, da República Catarinense.  Então, saudar e dizer que ontem 

tivemos a honra, não vou estender-me, porque isso é um assunto 

que vamos discutir depois de analisar o excelente trabalho que é a 

Introdução ao Manual de Jornalismo e Singularidades da EBC, que 

gostamos muito do trabalho e, posteriormente, voltaremos a fazer 

referência a ele.  Essa reunião se estendeu ontem por cinco horas.  Já 

sabíamos dessas modificações.

Saudar  também,  embora  esteja  ausente,  o  nosso  Nelson 

Breve,  que  não  fez  um discurso  tão  breve,  mas  que  é  para  ser 

cumprido.  Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Podemos passar para o próximo item, que é o relatório semestral da 
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Ouvidoria.   Regina,  você  vai  apresentar?   Quero  ver  o  poder  de 

síntese.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Por que fizemos 

um relatório  semestral?   Porque  na  reunião  passada  do  Conselho 

Curador,  que tínhamos apresentado  o  relatório  dos  dois  meses,  e 

acabou  que  não  apresentamos,  pelas  circunstâncias,  que  era  a 

participação já do Nelson como Presidente.  E ali a ideia, na verdade, 

é fazer um relatório, até para que vocês conheçam um pouco, vamos 

fazer um relatório anual, mas, como estamos recuperando todas as 

informações de janeiro até julho, porque a partir de julho já assumi a 

Ouvidoria,  que colocamos como ações continuadas, que são ações 

que já existiam na Ouvidoria e apenas demos continuidade a essas 

ações.   Não  sei  se  todos  vocês  já  assistiram  ao  programa  da 

Ouvidoria nas emissoras de rádio, um programa de quinze minutos. 

Claro que estamos rediscutindo ele, tentando discutir outras formas 

de  inserir,  principalmente,  a  participação  do  público  direto  na 

construção desse programa.

A Coluna da Ouvidoria, que já era uma ação que já existia. 

Tentamos reformular, mas acho que ainda precisamos pensar melhor 

sobre essa coluna, e devemos fazer isso a partir de janeiro.  Mas, por 

enquanto, ela continua sendo feita da maneira que é.  Mas, a partir 

de janeiro, ela sofrerá uma modificação seguindo a linha, mais ou 

menos, do programa da TV, e do programa da Ouvidoria no rádio.

O relatório bimestral, que é esse que encaminhamos para o 

Diogo  e  o  Diogo  encaminha  para  todos  os  membros  do  Conselho 

Curador, digo que ele ainda não tem uma identidade própria, porque 
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ficamos,  a  cada relatório,  incluindo elementos  que,  às  vezes,  não 

estão no relatório anterior.  Mas vamos dar uma padronizada nele, 

até porque, agora, que é o próximo ponto, finalmente conseguimos, 

com a ajuda do pessoal da TI, que tem sido um pessoal que sei que 

estão com dificuldade, mas têm dado uma força muito grande para a 

Ouvidoria, e, finalmente, conseguimos implementar uma ferramenta, 

na Ouvidoria, que facilitou.  Esse relatório que era feito antes, era 

feito manualmente, com aquela continha.  E aí o risco de errar, de ter 

algum tipo de erro de informação, que era muito grande.  Agora, não, 

com a ferramenta, o relatório tanto quantitativo, como sai todas as 

demandas  que  recebemos  na  íntegra,  da  maneira  como  o 

telespectador, o ouvinte ou o leitor encaminham para a Ouvidoria. 

Então, isso facilitou muito o trabalho.  Na verdade, começamos só 

agora em novembro.

Não sei se todos já assistiram ao Programa da Ouvidoria na 

TV.  Estamos no 11º programa.  Claro que colocamos o programa no 

ar, não vou me alongar para dizer, mas ainda estamos com muitas 

dificuldades no programa, de pessoal.  Fomos usar o TI cash e tem 

alguns problemas nesse cenário virtual.   Mas pretendemos, com a 

ajuda  também  do  Rogério,  que  está  nos  auxiliando  nisso, 

acreditamos que no ano que vem, aproveitaremos o ano novo para 

tentar entrar com uma cara nova do programa.

Juro  por  Deus,  Ana,  mas  fizemos  um  institucional  do 

programa, que é falando um pouco do que tratou cada uma dessas 

edições.   Para  quem  não  assistiu  ainda  ao  programa,  estou 

convidando.  Vocês precisam me dar audiência, gente.

Vamos assistir ao programa:



16

(Apresentação de vídeo)

“Nesse  primeiro  programa,  convidamos  você  a  conhecer  o 

trabalho da Ouvidoria, a equipe que é o canal direto entre o público e 

os profissionais que produzem o conteúdo das emissoras públicas.

[...] O primeiro programa apresentou a equipe da ouvidoria, e 

mostrou ao público o encaminhamento que damos às suas demandas 

para os três veículos de comunicação da EBC, o Sistema de Rádios 

Públicas, a Agência Brasil de Notícias, e a TV Brasil.

Em suas doze primeiras edições, o Público na TV mostrou as 

rotinas de produção do jornalismo e os bastidores da programação, 

cumprindo  a  recomendação  de  qualificar  o  público  para  o  debate 

sobre a comunicação pública.

[...] Exige do cinegrafista um conhecimento.

[...] Mostrar que a política é muito mais e que ela mexe com o 

cidadão.

[...] Mas tornar aquilo ali.

[...] O veículo de uma forma.

Contemplamos  as  demandas  dos  telespectadores  de  forma 

didática, ilustrativa do trabalho interno da Ouvidoria.

[...] Autorizar o sinal, ter dificuldade.

[...]  Esperamos  que,  ao  tratar  do  assunto  no  programa, 

tenhamos feito esclarecimento.

Assuntos  polêmicos  também  foram  tratados  no  programa, 

mediando  o  diálogo  entre  as  instâncias  de  decisões  da  EBC  e  a 

opinião do público.

[...] Sobre o conteúdo.
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Compartilhamos com o telespectador o esforço de construção 

de uma TV pública de qualidade, ao divulgar a elaboração do Manual 

de Jornalismo da EBC.

[...] Com várias questões que o jornalismo.

Trouxemos  as  demandas  do  público  sobre  toda  a 

programação, para serem esclarecidas no ar.

[...] Nós montamos uma grade técnica.

[...] Utilizei a ideia de uma ex-banda em atividade.

[...] Vem sambar e cantar junto.  Para você vai o meu muito 

obrigado.

Levamos ao ar, de forma ilustrativa, o trabalho de análise da 

cobertura  de  temas  de  grande  repercussão,  convidando  os 

profissionais que elaboram conteúdos jornalísticos, a pensar o lugar 

diferenciado da TV pública no contexto das mídias.

[...]  O melhor  conteúdo é estar  dentro  da favela,  atrás  do 

policial?

Corrigimos,  com  a  contribuição  do  público,  equívocos  de 

informação repetidos ao longo da história.

[...] A partir  de agora eu vou divulgar isso, eu próprio não 

sabia.

Entrevistamos  especialistas  de  diferentes  áreas  de 

conhecimento, sobre assuntos relacionados à produção de conteúdos 

da TV Brasil.

[...] Mas no caso da TV pública?

[...] Acredito que a grande diferença é a contextualização.

As  opiniões  do  público  têm  lugar  de  destaque,  sugerindo, 

criticando, elogiando.
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[...] Se o horário de vocês fosse às oito horas, vocês já teriam 

um público fiel.

E os profissionais que fazem a TV, também contribuem com 

seus  comentários,  esclarecimentos  e  respostas  às  demandas  dos 

telespectadores.

[...] Mas a gente já tinha alertado a eles que entrevistaríamos 

uma pessoa falando bem.

Os princípios balizadores da linha editorial do programa são 

aqueles previstos na lei que criou a EBC, e nas normas que orientam 

o trabalho da Ouvidoria.

[...] O Público na TV é um programa ilustrativo do trabalho da 

Ouvidoria.  Nosso papel aqui é provocar à reflexão que poderá levar a 

melhores práticas na prestação de serviços que levamos ao público.

[...]  Fale  com  a  Ouvidoria,  pelo  e-mail 

ouvidoria@ewbc.com.br, pelos telefones...

[...] Por hoje é só.  Esperamos vocês na próxima quinta-feira, 

às oito e quarenta da noite.  Até lá.“

Quer dizer, fizemos isso aí porque eu sei que em função, às 

vezes, do horário, algumas pessoas não têm assistido.  Embora, hoje 

vocês  possam  acessar  o  programa  da  Ouvidoria,  também com  a 

ajuda dos nossos caros amigos da TI.  Já está postado na página da 

Ouvidoria.  Vocês podem acessar, também, no Youtube.  Enfim, tem 

mil maneiras, mas fizemos um apanhado geral do que procuramos 

trabalhar já nessas doze edições do programa.

A  partir  desta  semana,  para  que  vocês  entendam por  que 

estamos chamando, já começamos nas emissoras de rádio, um spot 

de  divulgação  dos  serviços  da  Ouvidoria.   Uma  das  coisas  que 

mailto:ouvidoria@ewbc.com.br
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observamos é que na verdade temos várias e diversas entradas de 

reclamações que entram na empresa.  Então, temos a CAU, temos 

SAP, temos os próprios programas.  E uma coisa que me chamou 

atenção é que não tínhamos nem um tipo de divulgação do trabalho 

da Ouvidoria.  Então, começamos, agora, nas emissoras de rádio, até 

já conversei com o Rogério, vamos fazer também esse trabalho de 

serviços da Ouvidoria, na televisão e vamos ver de que maneira a 

gente pode fazer isso também na agência.  E o spot que está indo ao 

ar  é  esse que trouxemos para vocês identificarem.  Isso vai  ficar 

veiculando ao longo da programação.

(Apresentação de vídeo)

“Se  você  quer  comentar,  sugerir,  criticar  ou  elogiar  a 

programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria.  Envie 

um e-mail para  Ouvidoria@ebc.com.br, ou ligue para 6137995244; 

se preferir escreva uma carta para a caixa postal 8640, CEP 70.333-

900, Brasília, Distrito Federal.  Ouvidoria da EBC – Empresa Brasil de 

Comunicação.”

Esse é o que falei ainda há pouco.  Há uma necessidade de 

unificarmos o recebimento dessas demandas, mas acredito que essa 

unificação vai se dar quando a empresa implantar o 0800.  Já fizemos 

uma reunião com o Presidente, porque acho que o 0800 tem que ser 

da  empresa  e  ter  entrada  para  a  Ouvidoria,  ter  entrada  para  os 

serviços.

O Virgílio não está aqui, mas até já começamos a conversar 

sobre isso, para, finalmente, implantarmos o 0800, porque hoje ainda 

recebemos  um  número  muito  pequeno  na  Ouvidoria,  um número 

mailto:Ouvidoria@ebc.com.br
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muito  pequeno  de  reclamações,  se  comparado  ao  volume  de 

veiculação de programas que a EBC como um todo, das emissoras, 

ela  tem.   A  ideia  é  dar  a  possibilidade  para  que  o  pessoal, 

principalmente  do  Norte,  do  Nordeste,  que,  para  fazer  um 

interurbano é complicado. Então, o 0800 vai dar possibilidade para 

que o telespectador, o ouvinte possa se manifestar.  O pessoal da 

rádio que me diz isso, eles ligam e ficam fazendo aquele barulho do 

telefone público, da ficha caindo.  Então, acho que o 0880 vai não só 

unificar,  mas  também  dar  possibilidade  de  ter  um  número  de 

entrada, de demandas bem maior do que temos hoje.

Esse que considero um grande ganho para Ouvidoria, que foi 

exatamente  essa  ferramenta  que  o  pessoal  da  TI  desenvolveu, 

dizendo até que furamos um pouco a fila, porque fiquei no pé deles, 

enchendo  o  saco.   Mas  por  quê?   Porque  precisávamos  dessa 

ferramenta, porque ela é que dá certa credibilidade àquele número 

que apresentamos para vocês.  Como a contagem anterior era uma 

coisa  de  maluco,  porque  se  recebiam  e-mails e  os  e-mails se 

multiplicando.  Toda vez que queríamos saber de alguma coisa nossa, 

demandava  muito  temo.   E  a  ferramenta  deu  agilidade  para  o 

cadastramento da demanda, ela gera agora um relatório quantitativo, 

que me dá mais tranquilidade, porque o número já vem, não preciso 

mais de ninguém da Ouvidoria contando, correndo risco de errarmos. 

E  essa  ferramenta,  que  já  está,  até  mandamos  para  vocês  um 

exemplo de como essas demandas chegam para nós, a íntegra da 

reclamação do telespectador, do ouvinte.  Isso é um negócio bom, 

para que tenham uma noção sobre o que e cada um.  Antigamente, 

era feito um resumo do que chegava, e, agora, a ideia é passar para 

vocês, na íntegra, essa reclamação, como ela chega, o texto original 

do reclamante.  Isso só foi  possível  com essa ferramenta,  porque 
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hoje temos condições e fazer inclusive a busca por assunto, o que 

facilitou muito.

Isso aí é uma proposta que fizemos para o presidente, que é 

trabalhar um ciclo de reflexões sobre produção de conteúdos para a 

comunicação  pública.   Se  isso  der  certo,  claro  que  depois  vamos 

procurar principalmente o pessoal da TV, conversar com a Nereide, 

para que possamos fazer uma reflexão sobre o conteúdo que está 

sendo produzido aqui a partir daquilo que estamos fazendo.  Isso não 

é nenhum grande seminário onde viriam grandes nomes.  Até pode 

vir um grande nome, mas é alguém que vai nos auxiliar a refletir 

sobre esse conteúdo que está sendo produzido.

Por que isso é importante para a Ouvidoria?  Porque eu acho 

que é uma maneira, também, de quebrar um pouco as resistências 

que ainda as pessoas têm.  Na fala do Eduardo, na fala da própria 

Ana, isso fica muito claro, são ações, são setores dentro da EBC, mas 

que no final das contas todo mundo quer construir e quer consolidar 

esse sistema público.  Claro que o papel da Ouvidoria, ele recebe, ele 

acata e ele leva muito a sério aquilo que está recebendo do público 

que vem de fora, daquilo que vem de fora para a EBC.  Mas, de modo 

algum  não  há,  em  momento  algum,  nenhuma  possibilidade  de 

pensarmos em depreciar  o trabalho de quem quer  que seja,  aqui 

dentro.  Muito pelo contrário, quando sempre diz que os programas 

que estão no ar são ilustrativos daquilo que chega para a Ouvidoria, 

mas sempre na perspectiva de consolidarmos e fortificar esse sistema 

público de comunicação.

Então, para nós é muito importante uma discussão como essa, 

porque, na medida em que aprendemos a olhar, sei que o dia a dia 
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do jornalismo temos uma tendência de fazer; acabou o dia, começa a 

fazer o produto do dia seguinte e muitas das vezes não refletimos 

sobre aquilo que fizemos, que é uma briga que tenho lá na Ouvidoria. 

Fizemos  o  programa?   Temos  que  refletir  sobre  ele,  porque  não 

adianta só fizer  no esforço contínuo de fazer  o novo programa, e 

muitas vezes você cometeu, também, porque estamos susceptíveis a 

erros, cometemos e não fizemos nenhuma reflexão.  Para a gente 

isso é uma proposta que é interessante,  porque vai  ajudar a que 

todos  os  setores  da  EBC  compreendam  qual  é,  efetivamente,  o 

trabalho  da  Ouvidoria.   Sei  que,  às  vezes,  as  pessoas  ficam 

chateadas, mas não tem nada, absolutamente nada de pessoal com 

ninguém, muito pelo contrário, queremos é construir, ser mais esse 

parceiro na construção desse sistema público.

Aqui, as audiências públicas.  Não estou inventando a roda. 

Isso está previsto na norma da Ouvidoria,  previsto na própria lei. 

Esse é um trabalho que queremos sentar e discutir com o Conselho 

Curador,  com a  possibilidade  de,  além das  audiências  públicas,  a 

gente  criar  uma  espécie  de  grupos  focais,  onde  serão  elementos 

fundamentais,  inclusive  para  os  programas,  principalmente  o  da 

televisão, para que possamos, na discussão com esses grupos focais, 

isso se retrate no trabalho e no programa que a Ouvidoria faz, tanto 

nas emissoras de rádio como na televisão.

Isso aí é uma reivindicação para que possamos dar, dentro de 

uma política de visibilidade do trabalho da Ouvidoria, começar a ter 

uma inserção maior em alguns eventos.  Claro que, na medida em 

que se divulga a Ouvidoria, levando o trabalho, também divulgamos a 

empresa,  divulga  a  televisão,  divulga  as  emissoras  de  rádio,  a 

agência.



23

Implantação do serviço de 0800, que já conversamos, que é 

uma proposta para o ano que vem.

E o banco de memória, que estamos procurando ver.  Eu já 

comecei  a visitar  algumas universidades.  A ideia é fazer  parceria 

com as universidades.  O próprio Nelson, numa conversa com ele, 

disse-me que não adianta querer  trazer  pessoal  aqui  para dentro, 

porque aqui  só  entra  através  de concurso.   Então,  a  ideia  é  que 

façamos  parceiras  com  as  universidades,  que,  particularmente, 

considero o setor da sociedade com capacidade muito grande de nos 

auxiliar nesse trabalho.

E, principalmente, o último ponto, que é o trabalho de análise 

de conteúdo de programação dos veículos da EBC. A ideia é que a 

gente faça uma espécie de monitoramento diário da programação, 

com boletins diários, relatórios mensais.  A ideia que sabemos que 

não vamos ter pernas na Ouvidoria, porque para isso é preciso de 

pessoas qualificadas, não se faz análise só contratando técnicos, tem 

que ser  pessoas  qualificadas.   E  estou  já  fazendo  conversas  com 

algumas  universidades,  no  sentido  de  que  possamos  implementar 

esse serviço.

Eu coloquei um CD e um DVD nessa pastinha que distribuímos 

para vocês.  Lá tem um quadro do relatório dos dois últimos meses, 

que não apresentamos na reunião passada.

É isso.  Obrigada.  Obrigada, Diogo, que também tem me dado 

algumas ideias para que possamos potencializar melhor esse trabalho 
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da Ouvidoria.  E dizer que a Ouvidoria está à disposição.  Já falei isso 

para o Nelson, que, na hora em que comecei a falar, ele não estava. 

Dizer que a Ouvidoria está disposta a trabalhar, colocar o trabalho 

dela à disposição, e, obviamente, cada vez mais qualificar.  Acho que 

quanto mais a gente qualifica e compreende o trabalho de setores 

como do conselho curador, da Ouvidoria, acho que só assim estamos 

fortalecendo esse campo público da comunicação.

Obrigado, Ana.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Obrigada, Regina.

Vou pedir para o Diogo apresentar esse calendário, que acho 

que ele...  Claro, claro.  Pois não.

O SR. SYLVIO DE ANDRADE JUNIOR (Chefe de Gabinete da 

Secom)  – Só para fazer um pequeno comentário.  Na quinta-feira 

anterior, acompanhei o programa da Ouvidoria, e gostei muito, teve 

uma abordagem muito interessante sobre a cobertura da prisão do 

Nem.  E achei muito interessante.  Então, só para parabenizar e dizer 

que o rumo é esse mesmo.  Parabéns.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu queria 

fazer um comentário sobre o relatório da Ouvidoria.   Em primeiro 
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lugar,  faço  minhas  as  palavras  do  Sylvio  de  Andrade,  que  me 

antecedeu.  Registrando o aperfeiçoamento do trabalho da Ouvidoria, 

que é notório, embora isso não seja nenhum demérito ou Ouvidor 

anterior, mas temos um quadro bastante positivo.  Eu tenho sentido 

falta, já sentia antes, de que o Conselho se aproprie das críticas e 

sugestões que chegam através da Ouvidoria.   Temos esse tempo, 

aqui, concedido em todas as reuniões, mas a minha impressão é que 

fica uma coisa um pouco justaposta.  Não temos conseguido criar 

canais  organizados,  no  sentido  de  que  as  críticas  que  chegam à 

Ouvidoria  sejam  ali  trabalhadas  e  encaminhadas,  digamos,  às 

câmaras  temáticas.   Não  todas  as  críticas,  porque  recebemos  o 

relatório, mas que houvesse ali a possibilidade de encaminhar, via 

câmaras  temáticas  ao  Conselho  Curador,  avaliações  qualitativas  e 

que digam respeito não só a aspectos técnicos quanto também ao 

conteúdo dos programas, de modo que pudéssemos fazer disso uma 

ferramenta  de discussão  nossa,  para  que  possamos  estar  sempre 

melhorando o nosso trabalhado.

Não sei se essa impressão é compartilhada pelos conselheiros. 

Acho que a Ouvidoria está melhorando o seu trabalho, mas é como se 

não tivéssemos fazendo o melhor uso possível  disso.  Talvez essa 

minha sugestão não seja a mais apropriada, mas cria mecanismos 

através dos quais a gente possa fazer desse volume de informações 

que têm chegado à Ouvidoria, uma base para melhorarmos o nosso 

trabalho de crítica e de construção da nossa programação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Só para complementar.  Já vou te dar a palavra.  Mas gostaria, já que 

estamos na presença do Sr. Presidente Nelson Breve, de comunicar 
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que  estamos  em  conversas  com  o  Presidente  para  montar  uma 

estrutura do Conselho; uma secretaria  um pouco mais  encorpada, 

robusta, vamos dizer assim, com a secretária aqui em Brasília, com 

mais um assessor.  Eu acho que aí podemos montar alguma coisa, 

para, inclusive, atender a esse tipo de demanda, ou de necessidade 

de informação que o Conselho tenha sobre o que está ocorrendo na 

verdade.

Nelson, você já aprovou aquela nossa estrutura?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A estrutura está 

aprovada, só precisa ter as pessoas solicitadas.  Falando sério, tanto 

a questão da estrutura do Conselho quanto da Ouvidoria, que são 

duas demandas antigas que existem aqui,  vamos tentar  viabilizar. 

Na  verdade,  estamos  tentando  reestruturar  as  áreas  conforme 

imaginamos,  que é o melhor,  neste momento,  para trabalharmos. 

Mas,  sabendo  disso,  vamos  nos  empenhar  para  resolver  o  mais 

rápido possível, em relação, inclusive, à estrutura física, que é uma 

coisa que já pedimos o desenho para o arquiteto providenciar uma 

estrutura física para o Conselho, que não existe.

Em relação, especificamente, à questão da Ouvidoria, já que a 

palavra foi me dada, à frente dos outros que estavam inscritos, só 

para dizer que, embora eu saiba que, também, precisa providenciar a 

estrutura, mas essa questão da resposta imediata, para mim, é uma 

coisa que me deixou incomodado outro dia, porque recebi o relatório 

mensal  do serviço de atendimento ao público em relação à nossa 

saída do ar em João Pessoa.  Muita gente reclamando.  E tem muita 

gente que, às vezes, só quer uma resposta.  É dizer o seguinte: olha, 
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nós  saímos  porque  aconteceu  isso,  a  empresa  transferiu  a 

propriedade da emissora, que era coligada conosco, que era parceira 

e, agora, a nova resolveu colocar programas religiosos no ar.  Então, 

para  nós  foi  muito  importante  saber  que  é  necessária  a  nossa 

programação em João Pessoa, porque as pessoas reclamaram.  E não 

foram poucas, foram muitas.  E, como a gente sabe, a motivação da 

reclamação  é  porque  tem  muito  mais  gente  que  também  ficou 

incomodada, tem um lado positivo, porque sabemos que a gente é 

necessário, e, o outro lado, negativo, saber assim, a resposta que foi 

dada.

Para  mim  chegou  o  relatório  mensal  quinze  dias, 

praticamente, depois de ter acontecido a reclamação.  Não sei se as 

pessoas responderam.  Já demandei que seja um relatório diário para 

a Diretoria da Presidência, com cópia para a Ouvidoria, sobre isso.  A 

Ouvidoria  tem  tido  condições  de  ter  um  processo  mais  ágil  de 

respostas,  pelo  menos  na  área  que  trabalhava  antes,  a  gente 

procurava responder com muita agilidade, para que o ouvinte tenha 

uma resposta.  E a Ouvidoria cobra e fica em cima.  Esse serviço de 

atendimento ao público, estamos sem saber como é o processo de 

diálogo com o telespectador, que, às vezes só quer...  Ele escreve 

isso:  eu  só  gostaria  do  respeito  de  ter  essa  minha  mensagem 

respondida.

Acho que, a partir daí, se conseguirmos ter esse mecanismo 

mais  ágil,  talvez  atenda  um pouco  mais  a  questão  do  Conselho; 

chega  à  Ouvidoria  e  a  resposta  também  é  encaminhada  para  a 

Secretaria do Conselho, e aí para se cobrar e se tomar providências 

com mais agilidade.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Desculpe ter interrompido, mas não podia perder a oportunidade de 

sensibilizar o Presidente para nossas necessidades aqui.

CONSELHEIRA  ANA MARIA  DA  CONCEIÇÃO VELOSO – 

Presidente,  agradeço  a  possibilidade  da  intervenção.   Quero 

parabenizar pelo trabalho da Regina.  A gente tem acompanhado, ela 

sempre se colocando.  Eu assisti, também, e tenho assistido, recebi o 

DVD,  levei  para  a  Universidade,  passei  para  os  estudantes,  eles 

gostaram  do  programa.   Quero  trazer  esse  retorno  para  você  e 

também dizer que gostei muito da proposta das audiências, porque 

estamos aqui discutindo na Câmara de Direitos Humanos, João, Maria 

da Penha, como podemos nos aproximar da sociedade, mais do que 

já  temos  nos  aproximado.   Estou  falando  enquanto  Câmara  de 

Direitos Humanos, e com Takashi também.

Temos  recebido  muita  demanda  por  encontros  com  os 

movimentos  sociais,  porque  eles  querem  avaliar  a  programação, 

querem discutir e querem mandar sugestões.  Já estivemos, nesses 

movimentos, na Bahia, João já esteve com os movimentos; a Maria 

da Penha tem ido; eu estive na Paraíba, por dois momentos.  Então, 

penso que essa proposta que você está trazendo ela vai casar muito 

bem com essas demandas que também essa câmara vem recebendo.

Também concordo com o Conselheiro Daniel.  Considero que é 

necessário que tenhamos essas informações,  por exemplo,  porque 

recebi uma demanda que vou falar com você, mas já coloco para os 

outros  conselheiros.   O  Movimento  de  Mulheres  quer  saber  o 
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percentual  de programas dirigidos ao público feminino.  E aí,  com 

essa possibilidade de termos, por percentual e, inclusive das próprias 

reclamações, vamos dizendo as respostas com mais propriedade para 

as  pessoas.   Acho  que  nosso  papel  de  conselheiro  e  conselheira, 

também é este: de divulgar o conselho, divulgar a empresa, divulgar 

a programação e responder a essas perguntas.

Então,  quanto  melhor  vocês  aprimoram  o  trabalho  da 

Ouvidoria, melhor para nós também, para que possamos divulgar as 

ações da empresa, da TV e das rádios.

Obrigada.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – A minha 

intervenção, Regina, é no sentido de tentar entender melhor o último 

item que você colocou aí, que está relacionado com conteúdo.  Nós 

trabalhamos em câmaras,  que discutem exatamente  o conteúdo e 

têm algumas universidades que nos auxiliam nessas análises.  Então, 

acho que para que possamos trabalhar mais de perto o que vocês 

estão produzindo de análises e o que o Conselho está fazendo, acho 

que precisávamos, talvez, afinar algumas questões em relação àquele 

último item.  Talvez, em cima do que Daniel está propondo, é que 

vocês separassem do que vem de sugestões e reclamações para a 

Ouvidoria,  tudo  relacionado ao  conteúdo,  e  isso  ser  repassado  às 

câmaras e à Presidência do Conselho, para que a gente pudesse ver 

de que forma encaminhar.  Talvez fosse uma forma de avançar nessa 

relação com a Ouvidoria.
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Mas queria entender melhor aquela última análise de conteúdo 

de vocês.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Acho que desde a 

reunião passada, ainda há pouco estamos acertando, porque algumas 

ações só serão concretizadas nesse trabalho conjunto.  Tanto que já 

agendamos  que  agora  em janeiro  vamos  sentar  para  ver  de  que 

maneira  podemos trabalhar.   E a análise de conteúdo.   Isso  está 

previsto,  inclusive,  na  norma  da  Ouvidoria,  que  é  fornecer  esses 

boletins diários.  O que acontece?  A gente não consegue, porque não 

temos gente.  Fornecer um boletim diário de análise da programação, 

precisa  ter  um  grupo  mínimo  de  pessoas  acompanhando  a 

programação.  O que acontece?  Às vezes vamos fazer uma análise 

de  programa  infantil,  e  aí  olha  só  o  programa  infantil  e  na 

transversalidade da grade, não consegue ter o conjunto.  Então, a 

ideia do boletim diário é que tenhamos gente, e aí como não vou 

poder  ter  gente  aqui,  a  ideia  é  fazer  a  parceria,  com  o  nosso 

monitoramento, claro, da Ouvidoria, com as universidades.  Podem 

ser essas universidades que já estão desenvolvendo essas análises. 

Mas essa é uma ideia que vamos ter que sentar e também conversar 

com vocês.  Aí está a proposta, que são as nossas intenções para o 

ano de 2012, mas vamos ver de que maneira vamos viabilizar isso, 

porque para fazer essa análise, não é uma análise de um programa 

específico,  é  um  monitoramento  da  grade  para  que  possamos 

municiar os setores, televisão, rádio, de informações a partir dessa 

percepção de quem está olhando essa grade ao longo das 24 horas, 

principalmente no caso da TV Brasil.
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Então, ainda não tenho a proposta fechada.  Nós temos que 

fazer isso, porque não é nem invenção minha, isso está previsto na 

lei, na norma da Ouvidoria.  Estamos só tentando implementar essa 

ação.  Como não vamos ter gente suficiente para fazer isso, vamos 

tentar nessa parceria.  Obviamente que vamos conversar com vocês, 

Ima.   Vocês,  do  Conselho  Curador,  até  porque  vão  nos  ajudar. 

Audiência pública, vocês que já estão acostumados a fazer, de que 

maneira nós podemos, para a Ouvidoria, também, abstrair o maior 

número  de  informações  que  isso  qualifica  cada  vez  mais  a 

intervenção da Ouvidoria nesse processo.

Então, isso é uma proposta, mas não é uma proposta nem 

minha, na verdade, muitas dessas propostas já estão previstas na 

norma da Ouvidoria.  O que elas não foram é implementadas.  E a 

ideia é que façamos isso no ano que vem.  Vocês sabem que para 

fazer uma análise dessas, precisamos de alguém monitorando essa 

programação,  direto.   E  alguém  capacitado,  não  pode  ser  um 

estagiário,  é alguém capacitado; e acho que as universidades têm 

condições.   Agora,  vou pegar  o contato,  já  até entramos,  pois  se 

observarem, teve um programa da Ouvidoria, em que pegamos um 

desses relatórios que foram produzidos a partir dessa análise, pela 

Universidade, e já fizemos um programa sobre isso.  Então, a ideia é 

que também entremos em contato com essas universidades.  Isso é 

uma  proposta  que  vamos  construir  juntos.   Ainda  não  tem  um 

modelo  de  como  vamos  fazer  a  análise,  estou  discutindo  com 

algumas  pessoas  que  já  trabalham  nessa  área,  de  analisar 

programas, programas de rádio, programas de televisão, para ver de 

que forma a gente formata isso.  Ainda não está formatado, Ima.

Quanto ao Daniel, acho que é isso.  Era muito, eu diria até 

artesanal,  o  trabalho  da  Ouvidoria.   Quando  fomos  analisar  com 
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calma, percebemos que tem muitos erros quantitativos, inclusive nos 

relatórios.  Agora, com essa ferramenta, é que teremos condições de 

ter  um retrato  mais  real  do  que  chega  para  a  Ouvidoria,  porque 

antes, era muito artesanal.  Se tiver oportunidade de ir, qualquer dia, 

à Ouvidoria, vou lhe mostrar como era feito.  Eram e-mails em cima 

de  e-mails e,  quando  queríamos  fazer  alguma pesquisa,  não  tem 

noção o tempo que levávamos.  Hoje, não, eu digito lá alguma coisa 

e aí me cai um relatório.  E isso vai me dar condições de qualificar, e, 

possivelmente, chegar a essa proposta que você acabou de fazer.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Gostaria  de 

informar ao Conselho e, também, aproveitando já que o assunto é 

Ouvidoria, a visão sobre o que fazemos e como fazemos.  É nossa 

intenção,  nós  já  discutimos,  eu  e  o  Nelson,  e,  claro  que  vamos 

aumentar essa discussão com os demais diretores, porque ainda é 

uma  ideia  que  vai  ganhar  formato,  de  criar,  dentro  da  empresa, 

algum  instrumento  de,  não  vou  chamar  de  controle,  mas  de 

qualidade,  de  melhora  da  qualidade  de  imagem,  som,  luz, 

transmissão,  recepção,  cenário.   Enfim,  algum  instrumento,  que 

ainda vamos discutir para ver de que maneira podemos responder, de 

maneira rápida, a esses pequenos problemas que muitas vezes são 

pequenos, mas incomodam o telespectador, ouvinte ou leitor, a ponto 

de ele mudar de canal.

Então,  como ele  tem esse nome, ou vai  ter  qualquer coisa 

parecida, gostaria de, desde já, esclarecer ao Conselho Curador e à 

Ouvidoria que é nesse sentido que vamos fazer.   Vamos criar um 

comitê,  ou  um  grupo  de  funcionários,  enfim,  algum  mecanismo, 

algum instrumento para esse trabalho de qualidade.  Alguém vai ficar 

assistindo à televisão, alguém vai ficar ouvindo o rádio, alguém vai 

ficar checando a internet o tempo inteiro, para que possamos ter uma 
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resposta mais  rápida  e,  se possível,  até  imediata,  a  esse  tipo  de 

problema que aparece na casa do telespectador, do ouvinte ou do 

leitor.  E que complementa, evidentemente, esse trabalho que é feito 

pelo Conselho Curador e da Ouvidoria sobre o conteúdo.

Eu  gostaria  de  esclarecer,  desde  já,  o  que  estamos 

pretendendo fazer.  Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Mais alguém, antes de passar para o próximo item da pauta?

Então, gostaria de passar a palavra para o Diogo apresentar a 

proposta  de  calendário  para  o  ano  que  vem.   Como  foi  ele  que 

sugeriu  e  montou,  gostaria,  acho  que ele  tem mais  condições  de 

apresentar do que eu.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

– Obrigado, Presidente.  Boa tarde a todos e todas as senhoras e 

senhores conselheiros.   Queria  inicialmente agradecer  as palavras, 

Presidente.  Foi uma honra trabalhar com a Presidente Ima e será 

uma honra trabalhar com você, com a Professora Heloisa e com todos 

os conselheiros evidentemente.

A  proposta  busca  justamente  retomar  algo  que  não 

conseguimos ter esse ano, que foi um calendário.  Em 2009 fizemos 

um calendário e cumprimos fielmente o calendário do começo ao final 

do ano.  Isso trouxe uma série de benefícios, mas infelizmente esse 
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ano,  por  uma  série  de  questões  que  não  vêm  ao  caso,  não 

conseguimos cumprir o calendário que foi aprovado no final do ano 

passado.

Os  conselheiros  já  haviam  indicado  uma  data  inicial,  para 

início dos trabalhos, que seria no dia 9 de fevereiro.  Nós fizemos 

uma  consulta  inicial,  aos  conselheiros  e  conselheiras  que  são 

professores universitários ou não, e que têm agenda fixa semanal. 

Excluindo,  evidentemente,  segundas  e  sextas-feiras,  que  são 

bastante ruins para o deslocamento de doze ou treze conselheiros, 

fizemos  essa  consulta  e  o  dia  consensual  entre  esses  cinco 

professores universitários foi a quarta-feira, único dia desobstruído, 

vamos dizer assim.

Então, construímos esse calendário com essa perspectiva das 

quartas-feiras serem o dia fixo das reuniões.

Nessa primeira reunião sugerimos mudar do dia 9, que era 

uma quinta-feira, para o dia 8, que é quarta-feira.

Tendo esse dia 8 como data inicial dos trabalhos do Conselho, 

seria necessário marcar a data de apresentação do plano de trabalho, 

que legalmente precisa ser, inclusive, aprovado por este Conselho. 

Então,  como marcamos quinze dias este ano e quinze dias o ano 

anterior, sugerimos, também, que o plano de trabalho seja enviado 

pela Diretoria-Executiva ao Conselho Curador no dia 25 de janeiro. 

Um dia a mais ou um dia a menos, acho que não seria uma grande 

questão, mas é uma data para que os conselheiros e conselheiras 

tenham tempo razoável de análise do plano de trabalho.
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A intenção inicial dos conselheiros, na reunião passada, foi a 

de realizar a audiência pública sobre os programas religiosos, que foi 

incluída na resolução aprovada também na última reunião, de realizar 

essa audiência colada a essa primeira reunião do ano.  A sugestão 

que fazemos é passar essa audiência pública para a segunda reunião 

do ano.  E a justificativa é bastante objetiva, é de que produzir uma 

audiência pública tanto do ponto de vista material quanto do ponto de 

vista  político,  requer  um  tempo  razoável,  e  tanto  a  Conselheira 

Presidente  Ana  Fleck,  como  a  Secretaria-Executiva,  que  ainda  é 

Secretaria de um homem só, estará de férias até o dia 25 de janeiro. 

Então, gostaríamos de sugerir que essa audiência pública...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Só por enquanto.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

– Só por enquanto.  Então, gostaríamos de sugerir que essa primeira 

audiência  pública  seja  em  março,  até  para  que  o  País  já  tenha 

voltado a funcionar plenamente após o carnaval.

Então, essa é a primeira sugestão que fazemos.

Junto  com  essa  sugestão,  fazemos  a  proposta  de  instalar, 

instalar  não,  de  realizar  a  primeira  reunião  do  Grupo  Consultivo, 

aprovado na Resolução nº 03 de 2011, junto dessa audiência pública 

e dessa reunião, para que tanto consigamos trazer os conselheiros 
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que participam desse Grupo Consultivo, cuja maioria deles é de fora 

de Brasília,  quanto para que o conjunto do Grupo Consultivo, que 

será  bem  mais  amplo,  ainda  está  em  estudo  pela  Conselheira 

Presidente Ana, e pela Conselheira Vice-Presidente, Heloisa, para que 

esse grupo participe da audiência e tenha acesso às contribuições dos 

diversos  segmentos  da  sociedade  que  virão  participar  dessa 

audiência.

Então, seriam dois dias de trabalho, a primeira reunião seria 

na  terça-feira  e  a  reunião  e  audiência  pública  seriam no  dia  14, 

quarta-feira.

O seminário, que também já foi aprovado por este Conselho, 

idealizado para ser realizado em março,  nesse desenho,  para que 

façamos  uma coisa  de  cada  vez,  seria  jogado  para  abril,  mas  já 

estabeleceríamos uma data, 18 e 19 de abril, quarta e quinta-feira. 

Certamente  teremos  algum  prejuízo,  mas  teríamos  que  tê-lo,  de 

qualquer forma.

E  em  maio  e  junho  teremos  reuniões  às  quartas-feiras, 

fugindo dos feriados que temos nesses meses.  E aí colocamos uma 

data indicativa, de uma segunda audiência pública, para junho, que 

pode ser reavaliada mais para frente, evidentemente.

Mas esse foi o espírito e as questões que foram consideradas 

para construção dessa proposta.

Obrigado, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Alguma dúvida?  Pois não, Takashi.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Boa  tarde  a  todas  as 

conselheiras,  conselheiros.   Eu  tenho  uma  dúvida,  mas  não  é 

exatamente em relação às datas, e, sim em relação ao primeiro item, 

que é a distribuição do plano de trabalho.  Minha dúvida é o seguinte. 

Quando comecei a participar do Conselho Curador, em meados do 

ano passado, coincidentemente eu participei no dia em que teve uma 

audiência  pública,  que  foi  uma experiência  bastante  rica,  em que 

pude coletar uma série de críticas e sugestões, feitas pelos nossos 

telespectadores.   Eu  comecei  a  perguntar,  algumas  vezes  para  o 

Diogo, algumas vezes para outras pessoas, em que momento aquelas 

ideias  que  haviam  sido  compiladas  poderiam  ser  incorporadas  à 

programação  da  EBC.   E,  por  conta  de  uma  série  de  questões 

conjunturais, até hoje isso não foi possível de ser feito.  Eis que 25 de 

janeiro, pelo que estou entendendo, a diretoria da EBC, já estará nos 

distribuindo o plano de trabalho de 2012.

Então, no dia 25 de janeiro estaremos recebendo um plano de 

trabalho  já  pronto,  para  avaliarmos,  dizer  se  está  OK  ou  não,  e 

eventualmente discutir questões pontuais.

A minha dúvida é o seguinte.  Seria possível nós enviarmos 

contribuições que possam ser incorporadas nesse plano de trabalho, 

antes que sejam, digamos, razoavelmente, consolidadas?
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CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL  STARLING 

(Vice-Presidente)  –  Quem sabe  a  gente  pudesse  combinar  com o 

Conselho de enviar as sugestões para serem recebidas antes.  Seria 

possível, Presidente?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Eu não sei  qual  o calendário da elaboração do plano, na verdade. 

Você tem alguma ideia, Nelson?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Estamos 

começando a discutir, na próxima reunião de Diretoria, na segunda-

feira.  Vamos fazer um intensivo da Diretoria, nos dias 17 e 18, no 

final de semana, justamente para afunilar a discussão do plano de 

trabalho das diversas áreas.  Eu não sei se é muito cedo para vocês...

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL  STARLING 

(Vice-Presidente) – Até 22 de dezembro, pode ser?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Podemos 

receber.  Está bem.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Mais alguém?  Só um minutinho, Daniel.  O Presidente e o Eduardo 

me dizem que,  de  16  a  20  de  abril,  ocorrerá  o  evento  NAB nos 

Estados Unidos, com a presença dos diretores.  Então, Diogo, será 

que podemos mudar essa data de abril?

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

– Claro.  Estou chegando já.  Dias 25 e 26?

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL  STARLING 

(Vice-Presidente) – Fica só 21 de abril, que é o feriado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Conselheiro Daniel?

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO REIS  FILHO – Eu  achei 

muito oportunas as ponderações do Takashi.  Elas, de certo modo, 

recuperam aquilo que já havíamos falado sobre a Ouvidoria.  Ou seja, 

estamos  criando,  muito  legitimamente,  instrumentos  de  consulta, 

mas não temos conseguido estruturar  meios  através  dos  quais  as 

opiniões que consultamos podem se transformar em instrumentos de 

trabalho  para  nós.   Penso  que  as  próximas  audiências  públicas 

deveriam  ter  uma  comissão,  talvez,  designada  com antecedência, 

para fazer uma síntese para o conselho, uma síntese qualitativa do 

que aquela audiência produziu, para fazer disso um instrumento de 
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trabalho, para pensarmos a programação.  Senão, as coisas ficam se 

acumulando e não temos instrumentos para processar as consultas 

que  fizemos.   Sempre,  evidentemente,  fica  alguma  coisa, 

apreendemos aquilo e de alguma forma aquilo vai ser utilizado, mas 

de uma forma muito espontânea, muito pouco trabalhada de modo 

sistemático, profissional.

Penso que deveríamos imaginar, para as próximas audiências, 

comissões  ad  hoc que  podiam  anotar,  de  modo  mais  atento  a 

audiência para, depois, fazer uma reunião específica e um texto para 

que o Conselho tivesse uma síntese qualitativa daquela audiência. 

Isso é um primeiro ponto que eu queria levantar.

O  segundo  ponto.   Eu  me  pergunto,  quando  vi  aqui  e  já 

conversei com o Diogo sobre isso, a instalação do Grupo Consultivo, e 

imediatamente depois a audiência pública.  Essa audiência do dia 14, 

prevista  para  discutir  a  questão  dos  programas  religiosos,  na 

verdade.

Eu me pergunto se não seria mais interessante ter a reunião 

do  Grupo  Consultivo  com  alguma  antecedência  em  relação  à 

audiência, no sentido de já termos alguma divulgação.  Penso que se 

reunisse já podendo contar com algum esboço, algumas referências 

desse Grupo Consultivo, ela renderia muito mais.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Tivemos  o  raciocínio  ao  contrário.   Mas  estamos  abertos  para  a 
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sugestão.   A  audiência  é  que  permitiria.   Claro  que  podemos 

repensar.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu acho que 

se esse grupo consultivo se reúne e consegue elaborar bases de uma 

proposta comum, não ela acabada, pois essa informação poderia ser 

muito útil para ser discutida na audiência, questionada ou apoiada. 

Se a audiência se reúne com o nível de propostas igual à atual, ela 

pode  enveredar  para  certos  questionamentos  e  discussões  que 

poderiam estar parcialmente ou menos ultrapassadas pelo trabalho 

do grupo.  E, ao contrário, a audiência poderia até trazer algum ruído 

para o trabalho desse grupo, que está sendo constituído numa base 

do diálogo,  para  tentar  elaborar  uma proposta  de grande acordo. 

Então, me preocupo, porque se a audiência se reúne com nível atual, 

ela pode produzir críticas e sugestões que acabem sensibilizando as 

pessoas  que  estão  no  grupo,  achando  que  podem  se  considerar 

madilhadas em função de toda polêmica que essa coisa criou.

Francamente, acho que esse grupo, se tivesse um tempo para 

trabalhar,  para  estruturar  referências  comuns,  e  isso  ficasse 

publicamente  desconhecido,  seria  interessante  ter  isso  antes  da 

audiência.  Eu acho.  É minha opinião, mas estou aberto para o que o 

conselho considerar.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Apenas  para  dizer  que 

concordo  integralmente  com  as  ponderações  do  Professor  Daniel. 

Acho importante que essa audiência seja formatada por esse Grupo 

Consultivo.  Concordo integralmente com as observações dele.
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O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

– Mais uma pergunta ao Daniel: seria para poder fazer alguma coisa 

e  divulgar  alguma  coisa  ao  longo  do  processo,  para  que  quando 

chegasse a conferência já chegasse meio mastigada.  É isso?  Tudo 

bem.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  não 

tenho  a  ilusão,  nem  quero  que  essa  audiência  seja  um  mero 

desdobramento mecânico  do trabalho do grupo.   Acho que se ela 

fosse informada do trabalho do grupo, ela poderia, inclusive, fazer 

uma crítica mais abalizada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Todos concordam com a sugestão do conselheiro?  Podemos fazer 

junto com a primeira reunião, no dia 8?  E dia 9 o grupo se reuniria? 

Ah, você não pode?  Você tem um problema no dia 9, não tem?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Eu 

tenho um problema no dia 9, porque vai ser a abertura do Encontro 

Nacional do Direito à Comunicação, que vai ser em Recife.  Dia 8 eu 

posso.   Eu  venho,  com  certeza.   E  estamos  organizando  esse 

encontro, que vai ser muito interessante.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Mas aí você vem e depois volta?

CONSELHEIRA  ANA MARIA  DA  CONCEIÇÃO VELOSO – 

Volto para Recife.  Não tem problema, eu venho para cá e volto para 

o encontro.  O encontro começa no dia 9, lá na Universidade Católica. 

Aí eu venho para cá, participo e vou para Recife para o encontro. 

Vocês estão todos e todas convidadas para o Encontro Nacional do 

Direito  à  Comunicação,  em  Recife.   Dias  9,  10  e  11,  lá  na 

Universidade Católica.

Presidente, depois eu gostaria de me pronunciar.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Só  um minutinho,  para  fechar  o  calendário.   O Diogo,  então,  vai 

refazer essas datas.  Em abril, por conta da NAB, vamos sugerir 25 e 

26 de abril.  Aí o Diogo repassa isso para os conselheiros.

O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário-Executivo) 

– Acho melhor fazer no dia 7, para não ficar um dia muito exaustivo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Então, dia 7.  Conselheira Ana Veloso, a senhora pediu a palavra?
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CONSELHEIRA  ANA MARIA  DA  CONCEIÇÃO VELOSO – 

Sim, mas é posterior.  Não é sobre essa pauta.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

A pauta já acabou.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Já 

acabou?  Eu fico muito feliz, quando assisti,  e inclusive nem pude 

socializar com a Conselheira Maria da Penha, porque ela não pode 

chegar  pela  manhã,  por  questões  de  saúde,  quando  o  Diretor 

Presidente,  no  seu  pronunciamento,  colocou  a  questão  da 

acessibilidade.   Essa  pauta  é  uma  pauta  importantíssima,  que  o 

Conselho trouxe e discutiu, com base, inclusive, nas determinações e 

orientações  da  Primeira  Conferência  Nacional  de  Comunicação,  no 

grupo de trabalho que tive a oportunidade de participar.

Então,  eu  gostaria,  obviamente  de  acordo  com  os  temas, 

Presidente, que estarão em debate, para que pudéssemos fazer, em 

uma  das  nossas  próximas  reuniões,  esse  debate  da  política  de 

acessibilidade, com a Empresa, apresentando a sua proposta, para 

que  pudéssemos  discutir  e  aprofundar.   E  fico  muito  feliz  que  o 

presidente, em seu discurso de posse, tenha colocado essa questão 

como prioridade, porque os movimentos que trouxeram essa pauta 

para dentro do debate aqui do conselho, eles terão esse retorno, com 

certeza.
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Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Conselheiro Guilherme?

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Vou ser bem rápido. 

Boa tarde a todas e todos os presentes.  Conforme o Conselheiro 

Paulo Ramos já disse, ontem a Câmara de Jornalismo se reuniu, para 

fazer  uma primeira  análise,  uma primeira  avaliação do Manual  de 

Jornalismo, entregue pela Diretoria de Jornalismo.  E aí eu queria, na 

verdade, dar a ideia de que na primeira reunião do conselho curador, 

em fevereiro, sendo ela dia 7 ou dia 8, que a Câmara de Jornalismo 

já  apresentasse  essa  primeira  minuta  de  avaliação  do  Manual  de 

Jornalismo,  e,  por  consequência,  ou  dando  continuidade  aos 

trabalhos, posteriormente essa minuta seria avaliada pelo restante do 

Conselho  Curador.   Mas  já  nos  prontificando  a  dar  essa  primeira 

análise, a dar essa primeira avaliação logo nessa primeira reunião de 

fevereiro.  Pode ser?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Pode.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – É preciso 

que  se  diga  que  o  Conselheiro  Strozi  foi  por  nós,  na  Câmara  de 

Jornalismo, indicado para fazer essa primeira apreciação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

O Conselheiro Mário quer falar.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Boa 

tarde a todos e a todas.  Queria aproveitar, porque me lembrei da 

fala do Breve, em seu não tão breve discurso.  Você falou uma coisa 

muito importante.  Temos que ter ousadia.  Isso aqui é fundamental. 

Então, no caso, para nós, como jornalistas, acho que temos que ter 

mais ousadia ainda; e, complementando, o crescimento da audiência 

vai  depender  muito,  também, de termos essa ousadia.   Até tinha 

anotado aqui, não tenho oportunidade de ver sempre os noticiários, 

mas acho que se pode fazer outro enfoque, sobretudo, no noticiário 

internacional.  Está faltando, para nós, como mídia pública que tem 

que mostrar o outro lado, essa ousadia.  E como seria essa ousadia? 

Elaborar novas fontes.  Acho que a mídia, de um modo geral, seja em 

televisão, rádio e jornais, estão com o chamado discurso da mesmice. 

Na  verdade,  reproduz-se,  até  na  área  internacional,  releases  das 

agências internacionais.  Acho que temos, hoje, a mídia pública tem 

uma grande oportunidade de quebrar com esse padrão, apresentando 

outras fontes.  Inclusive aqui na América Latina tem fontes que não 

são apresentadas ao povo brasileiro, ou apresentadas minimamente e 

poderiam ser aproveitadas.  Então, acho que a ousadia está aí.
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E na Câmara de Jornalismo também discutimos esse aspecto, 

que o carro-chefe da mídia pública,  além da programação infantil, 

tem que ser  o  jornalismo.   E  para  fazer  jornalismo,  tem que ter 

ousadia.   E  com essa  ousadia  estaríamos,  também,  ajudando  ao 

crescimento da audiência.  Acho que essa colocação deve ser refletida 

por todos nós, e principalmente para os que fazem jornalismo aqui na 

TV Brasil, na rádio.  Isso é muito importante.  Falo isso porque sou de 

uma geração que sempre teve um sonho de se contrapor à mídia de 

mercado.  E esse sonho começa a se efetivar.  Lembro-me que falava 

recentemente com um jornalista que, nos anos cinquenta, participou 

de uma experiência latino-americana, de criação de uma agência de 

notícias latino-americana.  Na década de cinquenta, e ninguém sabe 

disso.  E que seria incentivada pela Argentina.

Então, isso é da década de cinquenta, há mais de cinquenta 

anos já se discute isso.  Várias gerações já se passaram, e agora é a 

oportunidade.  Acho que temos que nos empenhar nesse sentido.

Quero dizer, também complementando o que a Starling falou, 

que para mim está sendo, nesse um ano, um aprendizado.  Estou 

aprendendo muita coisa,  ouvindo muita coisa.   Enfim, acho que é 

muito  importante,  e  cada  vez  mais  a  nossa  responsabilidade 

aumenta.  E só queria lembrar um fato recente, agora.  Por exemplo, 

a  imprensa  brasileira  perdeu  outra  oportunidade  de  um 

acontecimento  histórico,  a  criação  da  Celac  –  Comunidade  dos 

Estados Latino-americanos e do Caribe, que para muita gente, para 

muitos  analistas  é  o  acontecimento  mais  importante  dos  últimos 

duzentos  anos  aqui  no continente.   E  tivemos um noticiário  pífio, 

praticamente...   Quase  sem  exceção.   Acho  que  seria  uma 

oportunidade,  também, perdidas.   Mas antes tarde do que nunca, 

acho que ainda está em tempo.  Inclusive fica uma sugestão para a 
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Ouvidoria, de se fazer algum debate nesse sentido, da ousadia e da 

diversificação do noticiário, seja nacional, internacional.  Sair, romper 

com as mesmices.

É isso.  Essa é a preocupação da Câmara de Jornalismo.  E 

para encerrar, finalmente, diria que ainda não tinha visto manuais de 

outras mídias desse tipo.  É um manual muito avançado, vocês estão 

de parabéns pela elaboração.  Tem uma ou outra coisa que pode ser 

ajustada.   E  também  como  jornalista,  destaco  a  lembrança  da 

colocação do Código de Ética do Jornalista.  Isso é um avanço para a 

mídia brasileira...  Nós demos de mil em cima de outras mídias.

Fica o registro.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA – Só 

para reforçar.   Nós acabamos esquecendo de falar  nesse assunto, 

importante, que o Daniel lembrou agora.  Na reunião de ontem foi 

discutido o Manual de Jornalismo, que é uma coisa mais trabalhosa, 

porque  foi  lido  com atenção  por  todos  os  conselheiros,  mas  tem 

também a questão do trabalho realizado pela Universidade de Juiz de 

Fora, que é uma avaliação do jornalismo.  Assim como foi feito pelo 

pessoal  do  Ceará,  a  programação  infantil,  foi  feito  também  pela 

Professora  Iluska,  uma  avaliação  da  grade  e  do  conteúdo  do 

jornalismo.   Então,  o  grupo  resolveu  que  deveria  relatar  esse 

relatório da Professora Iluska.  Então, a ideia é fazer,  juntamente 

com o Manual, uma avaliação do jornalismo, que as duas coisas meio 

que se completam; acho que até se ajudam na avaliação.  O Manual, 

de um modo geral, foi muito bem avaliado pelo grupo.  As sugestões 
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foram bem pontuais.  Acho que o relatório da Professora Iluska pode 

enriquecer mais ainda esse nosso trabalho.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só uma coisa 

em relação ao assunto anterior.  Eu recebi a informação aqui, porque 

fizemos  o  processo  de  cotação  da  empresa  para  a  política  e  só 

recebemos a parte das instalações físicas, a parte de acessibilidade 

web e  radiodifusão,  não entrou  ninguém para também nos apoiar 

nessa área, e estamos reforçando com algumas outras empresas que 

cuidam dessa parte específica, para conseguimos fazer essa licitação. 

Temos que fazer a cotação primeiro, mas só conseguimos cotar a 

parte de acessibilidade física neste momento.

Em relação ao Manual, só lembrar, Nereide, que não fechamos 

completamente.   Estamos  abertos  a  essas  questões,  e  estamos 

aguardando  também uma  resposta  de  alguns  jornalistas  que  são 

referência na empresa também, para ter essas contribuições.  Fico 

feliz, porque também tive essa avaliação que vocês tiveram,  de que 

o conteúdo dele estava muito bem amarrado, tinha algumas questões 

em relação à forma, e só precisa de uns ajustes.  Compactuo com a 

proposta de vocês.

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

lembrar, até a Regina falou da questão de discutir conteúdo, que o 

próprio Manual está prevendo a execução dos planos editoriais, por 

programa,  por  telejornal  e  por  programa.   Então,  implementando 

esse  Manual,  vamos  ter  chance  de  discutir  esse  conteúdo,  de 

reformular esse conteúdo.
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E  dizer  que,  na  questão  do  internacional,  temos  muita 

dificuldade mesmo e ficamos na mão da agência.  A boa notícia é que 

conseguimos, finalmente, um substituto para o Eduardo, e vamos ter 

um correspondente na África, já no início de janeiro.  Temos, já na 

Argentina,  para  a  América Latina.   Isso  ajuda bastante,  mas  não 

resolve  no  dia  a  dia  e,  muitas  vezes,  temos  dificuldade  mesmo, 

apesar  de sempre tentar.   Achamos que o internacional  melhorou 

demais, o conteúdo, em termos de informação, e desse cuidado com 

essa versão das agências que recebemos, que sabemos que temos 

que ter cuidado.

Então,  é  uma  preocupação  constante,  e  vamos  tentando. 

Você  sabe,  fazemos  várias  entrevistas  paralelas,  assuntos  que  os 

outros  telejornais  não  exibem,  mas  temos  efetivamente  essas 

dificuldades.

A própria Celac, não viajamos, não acompanhamos a viagem 

da Presidenta  Dilma,  quando houve a questão.   Então,  acabamos 

tendo certa dificuldade.  Mas é isso.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Eu falo 

que na América Latina temos um grande desafio, que é a integração 

latino-americana, que a mídia pública tem que entrar de sola nessa 

questão.   Tem  agências  aí,  tem  a  Telesul,  a  Prensa  Latina,  que 

podem servir, também, de subsídio para informação, para não ficar 

só nas grandes agências.
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A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo) – Mas 

isso a gente usa.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Mas pode ser 

usada mais até.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só para falar 

sobre isso.   Se for  do interesse de vocês,  o Garcez participou da 

reunião da ULAN – União Latino-Americana de Agências de Notícias, 

que ocorreu recentemente, em Montevidéu.  Somos afiliados à ULAN 

e, se vocês tiverem interesse, ele pode dar um breve relato.

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

Houve, agora em novembro, a reunião dessa entidade, que é uma 

tentativa, justamente, de organizar, a partir das agências de notícias 

públicas  de  vários  países  da  América  Latina,  um  trabalho  de 

aproximação dessas organizações.  A Agência Brasil tem um acordo 

com a Telan, que é a agência pública da Argentina, com a qual já 

trocamos muita informação, eles usando as nossas e nós usando da 

produção  deles.   Mas  acredito  que  a  União  Latino-Americana  das 

Agências de Notícias,  tem o futuro que pode ser um futuro a ser 

construído, de aproximação.  Inclusive eles estão planejando, para o 

ano que vem, justamente fazer um seminário em Quito, onde a ideia 

é avançar na direção de construção de mecanismos mais orgânicos 

de aproximação dessas agências públicas, o que, na verdade, acaba 
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aproximando muitas vezes a empresa por inteiro.   No nosso caso 

aqui, somos uma empresa única, e não é o caso da maior parte dos 

outros países, onde há empresas separadas para radiodifusão e para 

a internet.  No entanto, de qualquer maneira, muitas vezes a política 

é a mesma, como é o caso da Argentina, por exemplo.

Então,  a  aproximação  das  agências  de  notícias  leva, 

automaticamente,  se  houver  interesse,  é  claro,  à  aproximação  do 

conjunto de mídias públicas.  Parece-me que o ano que vem será 

decisivo para isso; e a linha dessas empresas dos outros países está 

se reforçando.  Inclusive a reunião foi realizada no Uruguai, porque a 

ideia é que o Uruguai também forme uma agência de notícias.  Eles 

não têm, mas a ideia é que provavelmente eles venham a organizar 

também lá no Uruguai  uma agência de notícias.   O Brasil  tem, a 

Argentina  tem,  o  Equador  está  formando,  enfim,  quase  todos  os 

países mais relevantes do continente têm as suas agências.  E acho 

que  é  uma ponte  de  aproximação  que  certamente  poderá  render 

frutos para as outras mídias também.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu 

gostaria, justamente, de ressaltar, mais uma vez, a importância da 

questão  jornalística.   Somos  uma  empresa  de  comunicação,  e  a 

apresentação  do  Garcez  se  tornou  imprescindível,  esse 

esclarecimento,  para  nós,  membros  da  Câmara  de  Jornalismo 

especialmente.  Como já foi dito, e o Strozi vai relatar nas próximas 

reuniões,  a  nossa  opinião  sobre  essa  introdução  ao  Manual,  que 

sabemos que não é nada definitivo, mas é um assunto que vamos ter 

que discorrer  profundamente,  durante  os  próximos meses,  porque 
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como disse o nosso Conselheiro Murilo, fundamentalmente temos que 

nos concentrar mais um pouco em jornalismo.  É isso.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Para terminar.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Pela fala 

do  Garcez,  demonstra  a  importância  dessa  reunião  que  teve  em 

Montevidéu, que aqui no Brasil pouco se soube, pouco se informou. 

Então, é isso que temos que romper, com esse bloqueio informativo, 

porque se a mídia pública não informar, quem é que vai informar.  É 

isso.  Reforça o que eu tinha falado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – 

Nada mais havendo a tratar, gostaria de convidá-los para um breve 

lanche; desejar um Feliz Natal para todos; e um Ano Novo muito bom 

para todos nós.

Obrigado e até a próxima.


				

