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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  43ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO 

CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Boa tarde a todos.  Vamos dar início a nossa 43ª Reunião 

do Conselho.  Agradeço a todos a presença e lembro que a reunião 

está  sendo  transmitida  pela  Internet,  no  endereço 

www.conselhocurador.com.br/transmissaoaovivo.   Boa  tarde  aos 

internautas que nos acompanham!

Como  de  praxe,  submeto  à  consideração  dos 

Conselheiros a Ata da 41ª Reunião deste Conselho Curador.   Vale 

destacar que a Ata foi feita pela Secretaria Executiva do Conselho.

O Conselheiro Paulo Derengoski.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Apenas uma observação sobre a Ata.

A parte relativa ao trabalho que fizemos na Câmara de 

Jornalismo ficou muito bem explícita, principalmente com as novas 

aquisições que a empresa fez na área de jornalismo.  Portanto, eu 

acho que merece esse elogio.

http://www.conselhocurador.com.br/transmissaoaovivo
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Antes de submeter a votos a aprovação da Ata, eu gostaria 

de fazer um agradecimento especial ao Antonio Biondi que está de 

férias  e  está  aqui  hoje  para  nos  ajudar.   A  Raquel  está 

acompanhando  o  marido  que  teve  um acidente  grave  de  carro  e 

também está de licença.  Agradeço também a Mariana e a Priscila 

que se desdobraram em quatro.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – E 

também pelo fato de o Antonio ter participado no Rio de Janeiro do 

encontro...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Inclusive, ele custeou as próprias passagens.  Como ele 

estava de férias, não poderia receber a passagem da empresa.  Faço 

o meu reconhecimento público, porque é um modelo de atitude que 

esperamos  de  todos  os  servidores  ou  funcionários  públicos. 

Obrigada, Antônio, Mariana e Priscila.

O  SR.  ILDEU  DE  CASTRO (Representante  do 

Ministério da Ciência e Tecnologia) – Apenas duas palavras sobre a 

Ata.  São detalhes, mas consta ali “área especializada” com a EBC.  O 

que  estamos  discutindo  com  a  Agência  Brasil  é  uma  editoria 

especializada em ciência, tecnologia e inovação.  Faço apenas esta 

correção.

Na reunião passada, eu observei  que o Ministério  de 

Ciência e Tecnologia, para ficar mais claro na Ata, se disponibilize a 
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cooperar na criação da Escola Nacional de Comunicação, da maneira 

que a EBC julgar mais adequado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Em votação a Ata da 41ª Reunião do Conselho.

Aprovada.

Item 2 da pauta – Informes do Conselho Curador.

Passo a palavra à Conselheira Ana Veloso, para falar 

sobre  Manifestação  da  Sociedade  Civil  para  o  Ministério  das 

Comunicações.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 

VELOSO – Boa tarde a todos e todas, Conselheiros e Conselheiras, 

pessoal da diretoria da empresa, presidente!

Vou  fazer  um  informe  rápido  que  considero 

fundamental.   Trata-se  de  uma  carta  sobre  a  Campanha  para 

Expressar a Liberdade que a Sociedade Civil brasileira está colocando 

à disposição das entidades que queiram aderir a ela e assiná-la.  Vou 

ler apenas alguns parágrafos da carta, comentando a declaração do 

Secretário Executivo do Ministério das Comunicações, no último dia 

20, dizendo que o governo brasileiro não vai tratar da reforma do 

marco  regulatório  das  comunicações.   E  para  as  entidades  que 

assinam a carta,  inclusive, várias das quais eu participo de redes, 

essa atitude explicita de forma definitiva uma posição que já vinha 

sendo expressa pelo governo federal, seja nas entrelinhas, seja pelo 

silêncio diante do tema.  A justificativa utilizada de que não haveria 
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tempo suficiente para amadurecer o debate em ano pré-eleitoral é 

patética.

Apesar dos insistentes esforços da Sociedade Civil, para 

construir  diálogos  e  forma  de  participação,  o  governo  Dilma  e  o 

governo do ex-presidente Lula  optaram, deliberadamente,  por não 

encaminhar  um  projeto  efetivo  de  atualização  democratizante  do 

marco regulatório.  Mas, o atual governo foi ainda mais omisso ao 

sequer  considerar  a  proposta  deixada ao  final  do  governo  do  seu 

antecessor e por não encaminhar quaisquer deliberações aprovadas 

na 1ª Conferência Nacional de Comunicação – Confecom, realizada 

em 2009.  O que fica claro é a ausência de vontade política e visão 

estratégica sobre a relevância do tema, para o avanço de um projeto 

de  desenvolvimento  nacional  e  a  consolidação  da  democracia 

brasileira.

A carta tem mais itens das entidades que compõem a 

Campanha para Expressar a Liberdade que defendem a regulação das 

comunicações  no  Brasil,  a  comunicação  democrática;  defendem  a 

comunicação  pública  como  um  direito  de  todas  as  pessoas;  e 

defendem,  fundamentalmente,  a  comunicação  como  um  direito 

humano.

A carta ainda está recebendo adesões.  Se as entidades 

da  sociedade  que  aqui  estão  representadas  ou  os  conselheiros 

tiverem  interesse,  eu  posso  encaminhar  para  os  e-mails.   Já 

assinaram:  FNDC;  a  Associação  das  Rádios  Públicas  –  Arpub; 

Associação  Brasileira  de  Radiodifusão  Comunitária  –  Abraço;  a 

Associação  Nacional  de  Entidades  de  Artistas  e  Técnicos  em 

Espetáculos e em Diversões  – Aneat;  Centro  de Estudos  de Mídia 

Alternativa Barão de Itararé; Conselho Federal de Psicologia; Central 

Única  dos  Trabalhadores  –  CUT;  Intervozes;  Coletivo  Brasil  de 
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Comunicação;  Fiterp  e  Fitel.   E  há  várias  entidades  que  estão 

assinando a  carta,  redes  de direitos  humanos,  redes  de mulheres 

indignadas  com  o  funcionamento  adotado  até  agora,  expresso 

através dessa entrevista do Secretário Executivo do Ministério  das 

Comunicações.

Era  este  o  informe  que  queria  dar  e,  quem  tiver 

interesse,  posso  passar  por  e-mail.   A  carta  está  no  site  da 

Campanha para Expressar a Liberdade, vai receber adesões e será 

lançada publicamente.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Consulto o Conselho sobre a ideia que me surgiu agora de 

divulgar essa manifestação no  Facebook  do Conselho, na página do 

Conselho Curador.  Acho que ninguém se opõe a esta ideia.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu 

creio que assunto de tal relevância deveria ser discutido com mais 

tempo e mais profundidade, antes de ser colocado a público, pelo 

menos por parte do Conselho.  É uma opinião pessoal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A minha proposta não é a de que o Conselho assine ou que 

compactue com o manifesto, é apenas para dar divulgação.
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Eu  estava  presente  naquele  seminário,  Conselheira, 

quando  o  Secretário  Executivo  do  ministério  fez  esta  afirmação, 

peremptoriamente falando.

Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Eu 

concordo em nos solidarizarmos com o manifesto e também assiná-

lo.   Penso que poderíamos pautar  essa discussão para a  próxima 

reunião, talvez, divulgar essa manifestação ou outras também que 

vierem deveriam ser divulgadas, mesmo que contraditórias a esta, e 

o  Conselho  poderia  discutir  na  próxima  reunião  com mais  vagar. 

Neste sentido, o Conselheiro Paulo tem razão, é um tema de alta 

relevância e merece uma discussão melhor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pelo que entendi, podemos fazer a divulgação, sem prejuízo 

da discussão sobre a matéria.  Obrigada.

Item b – Dos Informes do Conselho Curador.  Relatório 

dos Grupos de Audiências Públicas.

De  início,  eu  agradeço  aos  membros  dos  grupos  de 

trabalho o empenho e a dedicação, porque sei que é um trabalho que 

consome  tempo.   Mas,  de  qualquer  maneira,  acho  que  é  muito 

importante,  para  que  possamos  acompanhar  o  andamento  do 

trabalho  que  a  diretoria  da  empresa  está  dando  às  demandas 

surgidas nessas audiências.  Afinal de contas, este é o objetivo.
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Eu gostaria de chamar o relator ou representante de 

cada grupo de trabalho, para que nos repassem os principais pontos 

de cada relatório.

Conselheira  Ana  Veloso,  Coordenadora  do  Grupo  de 

Trabalho da Audiência Pública do Recife.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 

VELOSO – Eu gostaria de pedir ao Conselho a compreensão porque, 

infelizmente, não tive condições de elaborar o relatório.  Recebi todos 

os documentos da audiência pública, mas eu estava muito envolvida 

para terminar a minha pesquisa.  De modo que não tive tempo de 

elaborar o relatório.  Eu me comprometo com o Conselho em fazê-lo 

na próxima reunião.

Peço desculpa e conto com a compreensão de todos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu só solicito que mande por  e-mail  uns dez dias antes, 

para os Conselheiros tomarem conhecimento.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 

VELOSO – Com certeza eu mandarei.  Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  A  próxima é  a  Coordenadora  do  Grupo de Trabalho  de 

Marabá, Conselheira Irma Vieira.
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CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – O 

nosso  GT  dividiu  o  documento  em três  partes.   A  primeira,  uma 

síntese das questões apontadas na audiência; depois, as observações 

elencadas relacionadas à diretoria da EBC; e por fim as sugestões de 

encaminhamento  do  GT  para  o  Pleno  do  Conselho  Curador.   Vou 

tentar resumir, é um documento de três páginas, não sei se todos 

receberam.   Nós  o  encaminhamos  à  secretaria.   É  mais  um 

instrumento  que  aponte  para  uma reflexão  e  para  formulação  de 

estratégias das atividades da empresa.

Primeiro,  das  questões  apontadas  nós  consideramos 

bem  relevante  que  a  Rádio  Nacional  da  Amazônia  foi  dita  como 

grande  contribuição  no  papel  da  repressão  aos  trabalhadores  do 

Estado durante a ditadura militar.  Deu a sua contribuição.  Mas todos 

entendem que, após a democratização do País, esse papel não condiz 

mais com a realidade do trabalho da rádio.

A  Rádio  Nacional  da  Amazônia  deve  oferecer 

informações  de  serviço,  como  questões  ligadas  a  carteiras  de 

trabalho, registro civil, os problemas sociais do governo etc.

Um dos questionamentos bastante colocado na reunião 

é como a EBC pode se aproximar de fato dos movimentos sócias da 

Região Amazônica; como a Rádio Nacional da Amazônia pode ampliar 

sua recepção na região e colaborar com os movimentos sociais; como 

fazer a programação da EBC chegar aos assentamentos agrícolas da 

Região  Amazônica,  participação  dessa  população  da  grade  da 

programação  poderia  contribuir  para  um  processo  de  educação 

também  dessa  população,  com  a  intenção  de  acabar  com  o 

analfabetismo  nos  assentamentos.   Foi  sugerido  um  projeto  de 

participação da EBC no combate ao analfabetismo nesses locais.
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Foi enfatizado que a cidade de Marabá não tem sinal na 

TV  Brasil  nem retransmissora  da  TV Cultura  do  Pará.   Então,  foi 

questionado como acompanhar a programação.  Os rádios que são 

vendidos na Amazônia não possuem mais a opção de ondas curtas, o 

que  impede  a  recepção  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia  pela 

população.  Como resolver isso.

Está  prevista  em  breve  a  implantação  da  Rádio 

Educativa de Marabá, vinculada ao campus da Universidade do Pará. 

Os moradores questionam de que forma a EBC pode oferecer apoio 

no  sentido  de  captação  de  recursos,  capacitação  de  funcionários, 

montagem e  subsídios  editoriais.   O  que  a  EBC  pode  fazer  para 

auxiliar a implantação da rádio na cidade.  Como promover de fato a 

participação da população amazônica nos canais de conteúdo da EBC 

ou como orientadora de processos nesses canais.  Como fazer com 

que a participação da população vá além das cartas de ouvidoria e 

como  a  EBC  pode  facilitar  a  produção  de  conteúdo  por  parte  da 

população do Estado.

Necessidade de divulgar melhor os espaços de atuação 

da sociedade dentro da EBC.  Pode ser como produtora de conteúdos 

ou  atuante  no  sentido  de  oferecer  avaliações  diferentes  sobre  a 

programação.

Sobre  a  rede  pública  de  rádios  da  Amazônia,  o 

questionamento foi o de como ela vai funcionar; como a EBC pode 

orientar as rádios parceiras, as buscas.  Buscar aproximação com a 

sociedade para que ela participe do processo.  Como a rede pública 

de  rádios  da  Amazônia  pode  enviar  conteúdos  para  as  rádios 

comunitárias da região.
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A capacitação de comunicadores seria papel da Escola 

Nacional de Comunicação Pública que está sendo pensada?  Este é o 

nosso questionamento.

Para as observações da diretoria da EBC, foi esclarecido 

que estão formulando um projeto ponto a ponto que estabelece uma 

rede com dez rádios comunitárias  para a produção,  intercambio e 

divulgação de conteúdos, mas sentiram falta de uma capacitação dos 

produtores.   Por  isso,  o  projeto  foi  suspenso  e  está  sendo 

redesenhado pela EBC.

Foi  dito também que por meio do Portal  EBC há um 

canal  específico  para  receber  projetos  da  sociedade  civil: 

www.ebc.com/br/produções.   Foi  dito  que  a  Funtelpa  está,  desde 

2007, tentando um canal para a TV Cultura do Pará, na cidade de 

Marabá, mas não como repetidora e sim como geradora.  Foi dito que 

existe um convênio entre a EBC, o Ministério das Comunicações e 

Arpub – Associação das Rádios Públicas do Brasil, para a qualificação 

e a capacitação dos profissionais de rádio no País.  A EBC vai realizar 

três  oficinas  de  capacitação  em  2013  com  comunicadores 

comunitários.

A diretoria diz que está lutando para colocar um canal 

da EBC na cidade de Marabá, para ser operado pela Fulnelpa, e a 

direção se dispôs a tentar encontrar uma forma de apoiar a questão 

do  Analfabetismo Zero  nos  assentamentos  agrícolas  do  Estado  do 

Pará.   Foi  uma  sugestão  feita  por  uma  participante  durante  a 

audiência.

Feita a análise pelo grupo e esse resumo, essa síntese, 

nós fazemos as seguintes sugestões ao Pleno do Conselho: primeiro, 

propor a elaboração de um programa especial na Rádio Nacional a 

http://www.ebc.com/br/produ%C3%A7%C3%B5es
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serviços de cidadania.  Apresentamos uma justificativa: o rádio surgiu 

no Brasil com objetivos unicamente educacionais.  Seus idealizadores 

–  abre  aspa  -  “anteviram  as  potencialidades  do  veículo  como 

elemento de informação e formação do povo brasileiro que teria no 

rádio um imprescindível aliado na educação em larga escala num país 

de território com dimensões continentais” – fecha aspa”.  E hoje o 

uso desse veículo  por  parte  da mídia  privada está  distante  desse 

objetivo,  servindo aos interesses  comerciais  das grandes redes  de 

comunicação  e  de  políticos  detentores  das  concessões  de 

radiodifusão.   A  Rádio  Nacional  da Amazônia  tem o  dever  de  ser 

importante instrumento de educação e desenvolvimento local.  Por 

isso a demanda por maior quantidade de informações e de serviços 

de cidadania pelos ouvintes de Marabá deve ser considerado.

A sugestão é que seja criado um programa diário de 5, 

10  ou  15  minutos,  com  o  objetivo  específico  de  apresentar 

informações sobre os direitos e serviços de cidadania.

A  segunda  sugestão  é  aprovar  a  elaboração  de  um 

projeto para 2014 de um programa educativo na rádio, junto com o 

MEC, voltado aos assentamentos agrícolas na Amazônia que auxiliem 

no combate ao analfabetismo: Analfabetismo Zero.

Justificativas:  foram criadas  na  Amazônia,  em 2011, 

3.671 projetos de assentamentos rurais, ocupando uma área de 75 

milhões de hectares, e esses assentamentos são fundamentais para a 

distribuição de terras que já beneficiaram cerca de 600 mil famílias. 

A  sustentabilidade  dos  assentamentos  é  baixíssima  e  um  dos 

problemas está ligado ao alto grau de analfabetismo dos assentados.

Terceira  sugestão:  no  âmbito  das  parcerias  a  serem 

formuladas  pela  EBC,  sugerimos  considerar  as  parcerias  locais  e 
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regionais  como  as  propostas  pela  audiência  que  solicita  maior 

integração da Rede Nacional da Amazônia com as rádios comunitárias 

e universitárias da região.

E, por último, remeter os outros pontos à Câmara de 

Rádio para análise dos encaminhamentos.

O grupo foi composto por mim, pelo Guilherme, pelo 

Paulo e pela Sueli.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tem a palavra o Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Como membro da audiência pública de Marabá, quero parabenizar o 

trabalho da Conselheira Irma e do Conselheiro Guilherme, modéstia 

parte, o de nós todos, porque foi um trabalho exaustivo, muito longe.

Quero também solicitar aos Conselheiros que prestem 

atenção nos mapas que o Relatório de 2013 traz da abrangência da 

Rádio Nacional da Amazônia.  Tem um mapa muito interessante feito 

pelo  GPS,  mostrando  a  quantidade  enorme  de  municípios  ali 

abrangidos,  com  significação  nacional  e  até  mesmo  internacional. 

Nas páginas finais do Relatório para 2013 estão as fotos da região 

abrangida pela Rádio Nacional da Amazônia que bem representam a 

importância  que  ela  tem para  o  País,  já  que  é  uma  das  regiões 

cobiçadas  pelas  mineradoras,  pelas  multinacionais  e  que  cedo  ou 

tarde será motivo de controvérsia no País, como se sabe.

Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Inicialmente, quero parabenizar o grupo pelo trabalho importante.

Chamou-me muito a atenção o primeiro tópico.  Foi dito 

que  a  Rádio  da  Amazônia  serviu  para  respeitar  direitos  humanos 

durante a época da ditadura.  Eu acho que é o momento também de 

dar mais ênfase aos direitos humanos nessa rádio, até porque é uma 

região  muito  problemática  nessa  questão.   Sugeriria  que  fosse 

incluído um reforço na questão de direitos humanos.

Vou mais adiante: na medida em que essa rádio serviu 

àquele processo hediondo todo que nós conhecemos, sugeriria que a 

Comissão  da  Verdade  também investigue  algo  relacionado  a  essa 

questão,  porque  não  podemos  apenas  aceitar  que  a  rádio  serviu 

durante a ditadura a interesses que considero escusos.  Então, além 

de dar nome aos responsáveis, que estaria a cargo da Comissão da 

Verdade,  enfatizar  a  importância  dos  direitos  humanos  naquela 

região.   Temos  notícias  pelos  meios  de  comunicação  do  total 

desrespeito, é terra de ninguém em relação aos direitos humanos.

Fica a sugestão.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém deseja discutir o assunto?
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CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 

STARLING – Peço que me dê por escrito essa parte, para que eu 

possa encaminhar para a Comissão da Verdade, na segunda-feira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Nós vamos encaminhar esses documentos todos ao diretor-

presidente Nelson, para o encaminhamento que ele julgar necessário 

dessas considerações do Conselho.

Tem a palavra a Conselheira.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – 

Quero  acrescentar  um  ponto.   Depois  que  você  encaminhar  à 

presidência,  solicito que tenhamos o informe dos desdobramentos, 

para podermos acompanhar o que foi possível fazer, quando, como 

etc..

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Esta é a ideia.

Passo  a  palavra  ao  Conselheiro  Daniel  Aarão, 

Coordenador  do Grupo de Trabalho  da  Audiência  Pública  de Porto 

Alegre.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Em 

primeiro lugar, quero insistir na relevância desse tipo de proposta que 

aprovamos aqui.  Já temos dois relatórios de audiências e vamos ter 
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um  terceiro  que  a  Conselheira  Ana  vai  apresentar  na  próxima 

reunião.   Não sei  se temos materiais  disponíveis  ainda hoje,  atas 

circunstanciadas das audiências que fizemos no Rio de Janeiro, em 

Belo  Horizonte  e  em Brasília.   A  primeira  foi  em Brasília,  depois 

tivemos uma em Belo Horizonte e no Rio.  Eu me disponho a fazer 

uma delas, se existirem essas atas circunstanciadas, porque vamos 

constituindo  uma  massa  crítica  importante  e  não  deixando  as 

sugestões das audiências públicas no esquecimento.

Portanto, se houver essa documentação, eu gostaria de 

me  responsabilizar  pela  preparação  do  resumo  do  memorando 

concernente  à  audiência  do  Rio  e  poderíamos  depois  ver  outros 

voluntários para fazer o mesmo em relação às audiências de Brasília 

e de Belo Horizonte.  Em médio prazo, esses memorandos reunidos 

vão ser um bom instrumento de trabalho, em função das sugestões 

que as audiências formulam.

Em relação à Audiência Pública de Porto Alegre,  sem 

hierarquizar questões, eu e o Mário destacamos algumas questões. 

Não  houve  numeração,  porque  não  houve  qualquer  intenção  de 

hierarquizá-las.

Em relação à programação: assegurar a visibilidade dos 

invisíveis, fazendo produção independente nas diversidades regional, 

étnica e de gênero.

Debate sobre as cotas: propor alternativas aos padrões 

consagrados  pelas  emissoras  comerciais.   Ousar  quebrar  os 

paradigmas estabelecidos pela tradição.

Em relação aos direitos humanos: priorizar a temática 

de modo transversal na programação da EBC, tevê e rádio.
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Em relação ao jornalismo: assegurar o contraditório e o 

tratamento de temas invisíveis.  O desafio da reinvenção do modo de 

fazer jornalismo.  Estabelecer parcerias internacionais com ênfase na 

América Latina.

Audiência.   Há necessidade de elaborar metodologias 

próprias  de medição: relativizar  as  medições  do Ibope,  saber  não 

apenas quantos nos ouvem ou veem, mas como e se estão sendo 

formados de outra maneira em relação às emissoras comerciais.  Ou 

seja,  não  importa  apenas  saber  como  estamos  crescendo  ou  se 

estamos  crescendo,  mas  examinar  qualitativamente,  através  de 

medições  possíveis  qualitativas,  para  ver  se  as  pessoas  estão 

identificando  nas  nossas  emissões  programas  que  se  diferenciem 

qualitativamente daqueles normalmente divulgados pelas emissoras 

comerciais.

Parceiros:  estruturar  melhor  a  articulação  com tevês 

universitárias, comunitárias ou/e com parceiros públicos e estatais.

Canais  da  cidadania  e  da  cultura:  formular  relações 

com  o  Ministério  das  Comunicações,  para  que  a  EBC  possa  se 

articular com esses canais, intercambiando com eles.  Um sistema 

público de rádios merece debate específico e aprofundado.

Democratização da mídia.  É tema sempre recorrente 

nas intervenções de vários Conselheiros, entre os quais a Ana Veloso. 

Resgatar  a  1ª  Confecom,  mobilizar  academias,  associações  e  a 

sociedade  para  o  debate  e  a  defesa  do  sistema  público  de 

comunicação.
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Modelo do financiamento do sistema de comunicação 

pública.  A questão dos fundos sequestrados pela disputa judicial.  O 

caráter estatal e público e a questão da autonomia.  São temas que 

estão  inscritos  na  nossa  programação  de  debates  do  Conselho 

Curador para as próximas reuniões.

Momento da convergência tecnológica, questão muito 

insistida na intervenção do Presidente da EBC, comparando, usando 

uma  metáfora  da  convergência  tecnológica  como  o  safty  card, 

aproveitá-lo para conseguir um reposicionamento melhor da EBC.

Aproveitamento sistemático dos recursos da Internet. 

A construção de um campo público na Internet.  Operador nacional 

da rede pública digital.  A renúncia da Telebrás e a reatualização do 

debate.  Aliás, o Conselho já travou esse debate com grande ênfase 

na questão do controle público, do controle privado, parceria público-

privada.   Acho  que  está  na  hora  de  o  Conselho  retomar  essa 

discussão.  Ela foi travada aqui com a aprovação do Conselho de uma 

posição e na época não teve sequência, porque a Telebrás parecia 

assumir essa função.  Mas ela agora desistiu de assumir, segundo 

fomos informados.   A questão é estratégica e merece atenção do 

Conselho, a meu ver.

Finalmente, sobre a audiência pública, ressalvadas as 

contribuições relevantes realizadas, ficou talvez a sugestão de melhor 

preparação  e  divulgação  prévia  na  organização  das  próximas 

audiências públicas, para que nós possamos ter debates de melhor 

qualidade,  ressalvada  a  qualidade  que  tivemos  lá  em função  das 

intervenções dos presentes.

É este o resumo preparado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Alguém gostaria de fazer alguma manifestação?

O relatório  do  grupo  de  Porto  Alegre  terá  o  mesmo 

encaminhamento dos demais.

Informo que as transcrições dos textos das audiências 

públicas estão disponíveis no  site  do Conselho Curador, para quem 

tiver  interesse  de  acompanhar  ou  de  rever  ou  de  reler  os 

depoimentos.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – A 

sugestão  do  Daniel  de  trabalhar  nos  encaminhamentos  a  serem 

dados pelo Conselho, no caso das discussões da audiência, não foi 

preciso?   Refiro-me  aos  encaminhamentos  da  proposta  que  o 

Conselho deve avaliar e encaminhar á diretoria ou algo assim ou fica 

apenas como...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Essas 

questões foram todas encaminhadas como importantes  no debate. 

Trouxemos essas questões para que o Conselho vá selecionando os 

mais importantes e dê encaminhamento a elas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Conselheira  Irma,  já  como  resultado  dessas  sugestões, 

vamos ter no dia 20 de março um debate exatamente sobre o modelo 

institucional da EBC e as relações com o governo federal.  Esta foi 
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uma das  grandes  discussões  em Porto  Alegre.   Então,  já  é  uma 

consequência, vamos dizer assim.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu 

só  queria  ressaltar  a  importância  da  Fundação  Piratini  que  ficou 

estagnada  durante  o  governo  anterior,  durante  oito  anos, 

completamente  sucateada  e  desmobilizada  e  agora  conseguimos, 

inclusive com grande apoio da EBC, fazer com que ela renascesse das 

cinzas.  Ela já está tendo um alcance muito grande no Sul do País, 

não só no Rio Grande do Sul, mas também tem alcance em outros 

Estados  próximos.   Quero  ressaltar  que esse é trabalho quase de 

renascimento  de  uma  importante  área  que  estava  destruída.   É 

preciso  frisar  que  houve  uma  recuperação,  houve  um  trabalho 

intenso para isso, embora seja possível que haja críticas a ele, mas é 

de importância fundamental que aquela televisão tenha voltado ao ar.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Conselheiro.  Mais alguém?

Agradeço aos coordenadores e relatores dos grupos de 

trabalho.

Eu passo imediatamente ao calendário de 2013.  Em 

decorrência  dos  debates  das  últimas  reuniões,  ficou  definido  o 

seguinte  calendário  das  nossas  atividades:  no  dia  20  de  março, 

roteiro de debates sobre o Modelo Institucional da EBC e as Relações 
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com o Governo Federal; nos dias 15 e 16 de abril será o primeiro 

seminário do Conselho com o tema “Conselho Curador da EBC – 5 

Anos – Desafios para uma Gestão Democrática e Participativa”.  No 

dia 17 de abril, a 44ª Reunião Ordinária do Conselho.  Vou pedir para 

a secretaria mandar por e-mail para todos, só estou adiantando.  No 

dia 26 de junho, a 45ª Reunião Ordinária do Conselho e Roteiro de 

Debates: “O Jornalismo da EBC.”

Nós tínhamos reservado a reunião de maio para tratar 

de Direitos Humanos com a Comissão da Verdade.  Passo a palavra 

para a Vice-Presidente Heloísa, para dar notícia sobre o andamento.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Então, não tem agenda para 15 de maio?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Estamos tentando fechar agora.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 

STARLING –  O  ex-conselheiro  Paulo  Sérgio  Pinheiro,  atual 

Coordenador da Comissão da Verdade, a juízo do Conselho Curador, 

pede que seja marcada uma reunião na próxima segunda-feira ou na 

terça – o que for  melhor para o Conselho Curador – e convida a 

Presidente do Conselho Curador para ir até a Comissão da Verdade, 

para que ele possa fechar a agenda conjunta.  Aí podemos avaliar 

junto com ele o dia 15, em função só das agendas daquela comissão 

nessa reunião.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Infelizmente, eu vou estar fora de Brasília na semana que 

vem.  Mas eu peço a você que me represente como vice-presidente.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 

STARLING –  Mas  ele  não  vai  achar  graça  nenhuma  de  me 

cumprimentar,  porque  ele  me  encontra  todo  dia.   Talvez  fosse 

interessante...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos fazer uma comissão de conselheiros que morem em 

Brasília.   Os  Conselheiros  Murilo  e  Guilherme.   A  Comissão  da 

Verdade fica no Centro Cultural Banco do Brasil.  Eles vão junto com 

a Mariana, encarregada de acertar a agenda.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 

STARLING –  A reunião será na segunda ou na terça,  a  juízo do 

Conselho.  Ele só pede que seja na segunda, a partir das 17h, quando 

termina o pleno da Comissão da Verdade; ou na terça pela manhã, 

quando a comissão ainda está reunida, para que não seja só com ele 

e possa ter outro comissário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – As aulas do Prof. Murilo são pela manhã ou à tarde?
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CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – 

Eu  tenho  disponibilidade,  mas  fico  muito  feliz  que  o  Prof.  Murilo 

também tenha.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A senhora poderia compor a comitiva?

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO – Posso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos marcar agora.  Será na terça à tarde.

Antes  de  passar  a  palavra  para  a  nossa  valorosa 

Ouvidora-Geral, que tão gentil e pacientemente aguardou na reunião 

passada e eu não lhe dei a palavra, porque já eram 19h30min e ela 

estava em férias e continua de férias.  É mais um agradecimento.

Já que o Conselheiro Daniel mencionou a questão dos 

fundos,  eu  tive  a  informação  gentilmente  passada  pelo  Diretor 

Fioravante a respeito do andamento do processo.  Eu queria que o 

senhor desse as informações, por dois minutinhos, por favor.

O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Boa tarde a todos!

Como é preocupação de todos, especialmente nossa da 

área  Jurídica,  vimos  acompanhando  o  processo  que  trata  da 

contribuição de fomento de radiodifusão.  Sabemos que estão sendo 
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depositados em juízo os valores.  Em um novo despacho com a juíza 

que cuida do caso, tivemos um momento de explanação bem longo, 

por volta de uma hora de exposição da juíza sobre todo o processo, 

sobre as nuances, sobre os recursos, os objetivos de utilização desses 

recursos,  a importância para a radiodifusão e para a comunicação 

pública  não  só  para  nós  da  EBC,  mas  também  para  o  Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário.  São recursos que serviriam a todo 

um sistema de radiodifusão pública.  E ela afirmou categoricamente 

que iria apressar o julgamento desse processo, dando inclusive sinais 

de que julgaria favoravelmente a ação, porque ela já havia estudado 

o processo e estava em análise final.

Esperamos que em momento bem próximo possamos 

ter uma decisão desse caso e esperamos que ela seja favorável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Fioravante.

Passo  a  palavra  à  Ouvidora  Regina  Lima,  para 

apresentação do Relatório Anual.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Obrigada, 

Ana, boa tarde a todos!

Como na reunião passada não foi possível apresentar o 

Relatório Anual da Ouvidoria, que para nós é muito importante, tendo 

em vista que permitiu que fizéssemos um levantamento de todas as 

ações desenvolvidas pela Ouvidoria e,  mais do que isso, deu para 

termos um cenário do próprio desenvolvimento da Ouvidoria.  
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(Apresentação de slides)

Este  é  um  sumário  que  fizemos,  porque  acho 

importante  mostrar  para  vocês  Conselheiros  a  evolução  da 

participação  do  público  através  da  Ouvidoria,  as  principais  ações 

desenvolvidas no ano passado e algumas perspectivas da Ouvidoria 

para 2013.

Fizemos este quadro, para mostrar a evolução de 2009, 

2010,  2011,  2012,  para observarmos o crescimento da Ouvidoria. 

Em 2009, a Ouvidoria foi consolidada efetivamente, mesmo que ainda 

de  forma  pequena.   Quando  eu  cheguei  à  Ouvidoria,  eu  estava 

substituindo o Lalo e, na época, tinham dois Ouvidores, o ouvidor de 

rádio  e  tinha  um  grupo  muito  pequeno  de  funcionários  restritos 

somente  ao  atendimento  dessas  demandas.   Hoje,  a  Ouvidoria 

aumentou seu escopo de atuação,  embora também não tenhamos 

crescido do ponto de vista funcional, mas, inegavelmente, a estrutura 

da Ouvidora hoje é maior do que era.  Eu me lembro de como era 

2011,  quando eu cheguei.   Então,  eu acho que é importante  que 

vocês saibam o quanto a Ouvidoria, eu não diria nem qualificando o 

seu serviço, aumentou a participação desse público, transformando a 

Ouvidoria num canal de fato de representação deles.

E vocês vão entender o quanto o Presidente Nelson tem 

sido muito  firme na cobrança de que nós  precisamos de fato  dar 

satisfação para esse público, porque, queiramos ou não, ainda que 

não gostemos, é o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, nos 

lendo e nós devemos de fato ter respeito por esse público.  E quando 

avaliamos que não tem razão ou não procede a demanda do cidadão, 

nós explicamos.  Então, houve um aumento significativo decorrente, 

é  claro,  da  própria  qualificação  da  criação  de  uma  ferramenta. 

Quando eu cheguei em 2011 na Ouvidoria, o levantamento era feito e 
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eu  até  brincava  que  era  num pauzinho  mesmo  a  contagem  e  a 

possibilidade  de  erro  ali  era  muito  grande,  ainda  que  com  a 

ferramenta e, se de vez em quando não tomarmos cuidado, ela gera 

alguns números ou por lançamento errado da equipe e volta e meia 

temos que estar fazendo essa triagem, esse monitoramento.  

Então, vocês podem observar de 2009 para o final do 

ano passado o quanto cresceu o número de pessoas se manifestando 

através  da  Ouvidoria.   Pelas  próprias  ações  que  a  EBC  vem 

desenvolvendo,  acreditamos que boa parte  de  coisas  que venham 

através da Ouvidoria a empresa tem procurado, de uma forma ou de 

outra,  atender.   Nós  respondemos  para  o  demandante,  mas,  às 

vezes,  a demanda dele não foi  atendida.   Damos uma satisfação, 

mas,  de  qualquer  maneira,  é  um  procedimento  que  faremos  em 

2013, ou seja, uma pesquisa de satisfação, para que saibamos de 

fato  até  que  ponto  essas  pessoas  que  estão  procurando  a  EBC 

através da Ouvidoria estão satisfeita ou com aquilo que nós estamos 

respondendo ou se elas estão de fato sendo atendidas.

Este é o total.  Eu acho que cheguei a falar em reuniões 

anteriores que hoje, para nos organizarmos internamente,  criamos 

duas nomenclaturas na Ouvidoria: o SAL – Serviço de Atendimento 

ao  Usuário,  aquele  que  reclama  dos  conteúdos  que  são 

disponibilizados através dos veículos de comunicação da EBC.  E o 

SIC  é  aquilo  que  atendemos  através  da  LAI  –  Lei  de  Acesso  à 

Informação.   Tivemos  um  volume  bem  maior  no  início  de 

manifestações.  Hoje, esse número reduziu bastante.  Eu digo que se 

naturalizou.  No início era novidade, até para testar, para ver até que 

ponto nós atendíamos de fato a essas demandas.  Hoje, se vocês 

entrarem no site, vão observar que atende é do SIC.  Os pedidos de 

informação de documentos são feitos lá e dentro da Ouvidoria tem 

uma equipe que trata exclusivamente das manifestações que são ou 
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reclamações,  elogios,  pedidos  de  informação  em  relação  aos 

conteúdos disponibilizados pela EBC.  São estes os números do ano 

passado.

Tivemos demandas diversas dos diferentes veículos de 

comunicação.  Nesta tela nós tentamos tirar aquilo que foi talvez não 

numericamente, embora em relação à TV Brasil,  a transmissão do 

sinal tem tido quantitativamente falando um número expressivo.  Se 

você fizer um comparativo de todos os relatórios de todos os meses 

do ano passado, vai observar que a reclamação pela qualidade de 

transmissão do sinal é constante, é frequente dentro da Ouvidoria. 

Têm meses que vem um volume muito grande, mas em outros não. 

E aí eu não sei se atribuímos isso a uma melhora ou não...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu, pessoa física,  acho que vou começar a ligar para a 

Ouvidoria também, reclamando da transmissão.

A  SRA.  REGINA  LIMA  (Ouvidora  Geral) – 

Colocamos a transmissão do sinal como uma das principais demandas 

ou a principal demanda em relação à TV Brasil, porque observamos 

todos os relatórios mensais do ano passado e detectamos que essa 

foi  uma  reclamação  frequente,  numericamente  falando  maior  em 

relação aos outros pontos.

Em relação  à  rádio  é  o  pedido  do  Cartão  QSL.   Na 

semana passada, no programa de rádio da Ouvidoria nós tratamos 

disso, explicando o que é o QSL e a sua importância.  É um cartão 

que os radioamadores requisitam para a empresa.  A empresa vai 

formalizar isso, porque até então era como se ela mandasse só um e-
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mail  comunicando.  Hoje, eles querem o cartão, porque me parece 

que eles concorrem, participam de eventos e colocam as frequências 

que  eles  conseguem captar.   Portanto,  fizemos  esse  programa  a 

semana passada, até para esclarecer para mim mesma, porque eu 

não sabia o que era o QSL.  Esse tipo de pedido dos radioamadores 

vem crescendo.  A cada mês ele vai aumentando.  Acho que isso é 

legal para a empresa, porque amplia a audiência, considerando que 

esses pedidos não são necessariamente dentro do Brasil, são pedidos 

de radioamadores de outros países.  Eu acho que isso dá muito mais 

visibilidade para as emissoras de rádio.  

Em relação à Agência Brasil, colocamos nesta tela Erros 

Diversos,  porque  realmente  têm  vários.   Às  vezes,  são  erros  de 

digitação ou erros  de informação.   Mas,  vale  ressaltar  que temos 

observado  um crescimento importantíssimo da Agência  Brasil.   Às 

vezes,  não  é  preciso  ir  nem  demanda  da  Ouvidoria.   A  própria 

Agência Brasil, quando detecta, o erro faz a correção e coloca no site. 

Tem  sido  bem  interessante  porque,  à  medida  que  respondemos, 

dizendo que a demanda foi  acatada e que a Agência  Brasil  fez  a 

correção,  isso  acaba  fidelizando  esse  público.   Sem contar  que  o 

público da Agência Brasil é diferenciado das emissoras de rádio e da 

TV Brasil,  porque o  público  da  Agência  Brasil  são  jornalistas,  são 

pessoas  que  usam  a  agência  inclusive  como  demanda  de  pauta 

constante  para  aquilo  que  eles  usam  no  seu  dia  a  dia.   Se 

mostrarmos  as  demandas  que  chegam  via  Ouvidoria  falando  da 

Agência  Brasil,  tem  gente  que  escreve  até  duas  laudas  de 

manifestação.  É um público mais qualificado, por conta de serem 

pessoas que usam de fato uma agência de notícias.  

Este quadro é a manifestação por veículo.  A TV Brasil 

tem um número muito grande de demandas.  Hoje é o veículo de 

comunicação da EBC que a Ouvidoria mais recebe demandas.  Em 
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2011,  a  Ouvidoria  recebia  mais  demandas  da  Agência  Brasil. 

Diminuiu  bastante,  talvez  primeiro  pela  agilidade  com  que  se  dá 

resposta ao demandante e também pelas correções que a própria 

agência faz.  Mas tem um dado interessante em relação à TV Brasil. 

Foi quando o SAP começou a aderir e encaminhar as demandas para 

a Ouvidoria.  No meio do ano de 2011, entravam demandas pelo e-

mail da Ouvidoria e entravam demandas via SAP para a TV Brasil.  E 

isso não computava todo o trabalho da Ouvidoria.  O SAP é o Serviço 

de Atendimento ao Público, fica no Rio de Janeiro.   Acho que por 

conta da tevê, que acho que já era uma espécie de ouvidoria deles na 

época da tevê, quando foi criada a EBC esses setores permaneceram. 

Então,  o  trabalho  da  Ouvidoria  hoje  é  de  unificar  essa  porta  de 

entrada por um processo de discussão.  Hoje, o pessoal do SAP e da 

CAO – Central de Atendimento ao Ouvinte – os dois ficam no Rio de 

Janeiro, já está usando o Nambi,  a ferramenta que a Ouvidoria usa 

hoje.  Tudo o que eles lançam via Nambi, nós conseguimos visualizar 

aqui em Brasília, porque a equipe que abre e usa o Nambi aqui e eles 

por lá conseguem visualizar as demandas.  Eles sabem tudo o que 

entra por aqui através da nossa equipe, assim como nós podemos 

visualizar tudo.  

De  2011  para  cá,  esse  número  aumentou 

significativamente por conta dessa adesão do SAP.  Se vocês tiverem 

curiosidade, peguem o relatório de janeiro de 2011 e vão observar 

que  as  demandas  da  TV  Brasil  eram  pequenas  mesmo,  era  um 

número muito pequeno de manifestação.

Este  slide  mostra tipos de manifestação, apenas para 

ilustrar  os  percentuais  durante  o  ano  de  2012  de  reclamações  e 

elogios.  Reclamações: 28,27%.  O mais importante ressaltar é que 

hoje  não  há  discrepância  mais  tão  grande  entre  o  número  de 

reclamações  e  o  número  pequeno  de  elogios.   Eles  quase  se 
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equiparam.   Determinados  meses  se  equiparam  mesmo,  tem  um 

número  grande  de  reclamação,  mas  tem  um  número  quase 

equivalente  de  elogio.   Acho  que  esse  trabalho  do  Nelson  é 

importante.  Pelo menos, todo material que eu mando para lá eu sei 

que ele lê, observa e isso tem feito uma diferença muito grande.  Eu 

digo até que a nossa “encheção de saco” para que respondamos no 

tempo  previsto  pela  norma  da  Ouvidoria  para  nós  é  muito 

importante.  Quando eu digo para nós, não é para nós da Ouvidoria, 

é  muito  importante  para  a  empresa.   Alguns  e-mails  são  de fato 

malcriados.  E aí não usamos a mesma moeda dele.  A gente vai lá, 

descreve, explica, diz o que foi e, de qualquer maneira, você tem um 

público que vai ser fiel a partir dali.

Eu  brinco  que  tem gente  que  eu  acho  que  escreve, 

manda e-mail até para nos testar e ver se respondemos.  Uma vez, 

eu mandei e a pessoa disse que não sabia que nós respondíamos tão 

rapidamente.  Às vezes, é um teste que eles fazem, mas, de qualquer 

maneira, eu acho que esse setor dentro da empresa é importante, 

porque ainda que a amostra do que chega através da Ouvidoria seja 

pequena, mas não tenham a menor dúvida de que é uma amostra 

qualificada.  Ela é que dá a dimensão.  Uma coisa é eu propor uma 

mensagem através de um programa, mas não tenho garantias de que 

a pessoa vai receber da mesma maneira que eu propus.  Então, é a 

forma que a empresa tem através da Ouvidoria de saber como ela 

está  sendo  vista.   Concordemos  ou  não,  mas  é  a  maneira  como 

determinado conteúdo está sendo visto.

Essa  forma  de  apropriação  da  empresa  do  que  seja 

através  da  Ouvidoria  é  importante,  como  a  própria  definição  de 

estratégia, de definição de conteúdos.  É uma amostragem pequena, 

mas  eu  acho  que  é  significativa  para  a  empresa.   Embora 
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consideremos às vezes algumas demandas malcriadas, algumas são 

muito importantes para a empresa, porque dão a dimensão.

Este é o Serviço de Informação ao Cidadão, criado o 

ano  passado.   Ele  começou  até  com  um  número  expressivo  de 

pedidos.  Hoje, o número é muito pequeno.  A Ouvidoria faz isso seja 

através  do  SIC,  seja  através  do  SAU.   O  SIC  tem  algo  mais 

interessante,  porque  ele  tem que  cadastrar  o  CPF  ou  carteira  de 

identidade.  Isso para nós é importante.  A partir desse mês o e-mail  

da Ouvidoria:  ouvidoria@ vai  ficar  só  para  uso  interno.   Estamos 

acertando com o pessoal da TI que todo tipo de manifestação tem 

que entrar via portal.  Já entra.  Tudo o que entra pelo Fale Conosco 

bate na Ouvidoria.  Mas a ideia é que todo mundo se manifeste via 

portal e, mais do que isso, qualifique essa informação.  Através do e-

mail  da  Ouvidoria,  as  pessoas  assinavam  qualquer  nome, 

reclamavam, diziam uma série de coisas e, às vezes, o  e-mail  era 

criado na hora.  Isso é para dar uma confiabilidade a essa informação 

que  chega.   Estamos  caminhando  nesse  sentido.   O  pessoal  da 

Sucom tem sido incansável, junto com a Ouvidoria, no sentido de 

qualificar  a  ferramenta  Nambi,  para  que  possamos  dar  mais 

celeridade ao processo.  E isso para nós é muito importante, porque 

me incomodava  demais  quando  chegava  um  e-mail  na Ouvidoria. 

Quando respondíamos o  e-mail  voltava.  Então, até isso, o tipo de 

informação que está chegando e a confiabilidade dessa informação. 

A Ouvidoria está trabalhando nesse sentido, para que melhoremos.

Embora o SIC hoje tenha um número menor, são as 

informações que chegam lá e não temos muitos casos específicos de 

denúncia.   É  muito  mais  gente  pedindo  documento,  querendo 

informação,  além de muita  gente  que passou no concurso e quer 

saber  quando  vai  ser  chamado.   De  qualquer  maneira,  é  uma 

ferramenta importante para a empresa.
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E  tem  têm  chegado  algumas  informações  e  nos 

apoiamos  muito  no  Jurídico,  porque  tem  horas  que  ficamos 

desconsertados,  sem saber  o  que fazer  com aquilo.   Portanto,  as 

informações  mais  corriqueiras  nós  encaminhamos,  mas  as  mais 

delicadas  e  que  podem gerar  algum problema,  vamos  sempre  ao 

Jurídico e tentamos nos apoiar a partir dali.

Como disse, houve um crescimento,  se comparado a 

2009  a  2012,  a  ideia  da  unificação  das  portas  com  certeza  vai 

aumentar muito mais.  Quer dizer, a empresa recebe.  Só que ela 

recebe através de portas diversas.  Na hora em que concentrarmos 

isso efetivamente na Ouvidoria, vamos ter um número muito mais 

expressivo e com um tratamento mais qualificado,  porque aí  você 

começa a computar ou começa a saber quem são essas pessoas que 

estão nos procurando.

Para unificação dessa porta de entrada, o pessoal da 

Sucom está  direto  conosco.   Na  semana  retrasada,  fizemos  uma 

reunião  com  o  Negão,  porque  essa  ferramenta  é  que  tem 

possibilitado  inclusive  a  melhoria  dos  relatórios  em  função  dela, 

considerando que, além de quantificar, ela nos dá a possibilidade de 

aprimorar o relatório, cada vez mais.  É claro que não vai dar para 

vocês verem ponto a ponto, é só para terem uma ideia do fluxo que a 

Ouvidoria hoje tem e como essa ferramenta é importante,  para a 

apresentação desses relatórios para vocês.

Em Porto Alegre, eu tinha apresentado rapidamente o 

perfil do usuário.  Trouxe de novo o perfil do usuário, porque através 

desse levantamento foi possível traçar uma espécie de projeto.  Digo 

projeto, porque ele está estruturado para começarmos, a partir de 
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abril, uma pesquisa de satisfação das pessoas que estão procurando 

a Ouvidoria.

Se formos cruzar dados como esses, com uma amostra 

pequena com dados do Ibope que se recebe e com informações que a 

própria empresa tem, as informações batem, vamos saber quais são 

os públicos das emissoras de rádio,  da tevê e da própria Agência 

Brasil que nos procuram e a faixa etária deles.  Alguém poderia dizer 

que já sabia disso.  Mas sabia porque ficamos imaginando até pelas 

demandas.  Então, fizemos esse levantamento, para que possamos 

ter uma noção de qual é esse público, a faixa etária de pessoas que 

nos  tem procurado.   Fizemos  isso  através  do  que  chegou para  a 

Ouvidoria.

Vejam que o público maior para nós é o de 31 a 40 

anos.  Este é um dado interessante para a empresa.

Por  sexo.   Eu  estava  até  brincando,  dizendo  que  os 

homens reclamam mais  do que as  mulheres.   Ali  se observa que 

quase se equipara.  Há um público muito interessante.   Inclusive, 

hoje,  estávamos  tentando  fazer  um  levantamento,  vendo  que  o 

número de mulheres hoje e como eles assistem, principalmente, a 

televisão e como têm se manifestado a respeito disso.

Por conta dessa manifestação feminina crescendo dentro 

da  Ouvidoria,  e  eles  cobram muito,  porque  a  Ouvidoria  responde 

Ouvidoria, e eles cobram uma forma de diálogo, mais próximo.  Hoje 

temos demandas que até eu própria respondo.  E eles ficam, se você 

não  deixar,  vão  embora,  porque  você  manda  a  resposta  e  eles 

tornam a perguntar.
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Então,  há um público  que é  expressivo hoje,  pelo  que 

chega, e fechamos até o final do ano passado.  É um público maior, 

masculino.  É uma forma de prestar contas a vocês.  A partir dessas 

ações que desenvolvemos em 2012 foi possível traçarmos algumas 

ações que já começamos, na verdade, a fazer agora em 2013.

Faltou por região.  Se você reparar, está concentrado no 

Centro-Sul, Sudeste, o que também dissemos que é natural, até pela 

própria centralidade da programação, e no Rio de Janeiro.  Mas, pelas 

demandas,  as  reclamações  que chegam pela  Ouvidoria,  o número 

maior está concentrado nessas regiões.

Para fecharmos, Ana, perspectiva para 2013.  Temos o 

monitoramento, o Nelson deve estar lembrando, porque passou pela 

Diretoria; as universidades, que é uma proposta de parceria com as 

universidades  federais,  que  é  o  monitoramento  dos  conteúdos 

veiculados pelas emissoras da EBC.

Só  para  situar  em que  pé  está  isso,  as  universidades 

mandaram as propostas e própria Ouvidoria fez uma operação pente 

fino para ver se as universidades estavam atendendo aquilo que foi 

proposto  no  projeto  básico.   Assim,  encaminhamos  e  já  está  no 

jurídico para avaliação e parecer e, depois, encaminhar.

Isso  é  importante  chamarmos  atenção  porque  lembro, 

acho que até em Porto Alegre, que algumas pessoas frisaram muito 

isso,  a  necessidade  de  se  usar  muito  mais  essa  expertise  das 

universidades  para  contribuir  com  aquilo  que  a  EBC  tem  feito, 

trabalhar e discutir melhor o conteúdo.

As  universidades  é  uma  experiência,  o  monitoramento 

nós nunca fizemos.  A ideia é que monitoremos também eles para 
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que a ação dê certo.  Já está encaminhamento e acreditamos que no 

segundo semestre isso possa ser viabilizado.

Aqui é um Ciclo de Reflexões e Debates.  A Ouvidoria fez 

um projeto que estamos apresentando agora.  Lembro que cheguei 

até a apresentar uma das ações desse projeto para o Ouvidor-Geral 

da  União,  que  é  o  Fórum  Internacional  com  Ouvidores  de  TVs 

Públicas.   Estamos  pensando,  até  já  conversei  com o  pessoal  do 

marketing,  da  diretoria,  na  verdade,  apresentei  na  época  para  o 

Feltrim,  até  porque  eu  queria  ouvir  dele  o  que  achava,  se  era 

possível, se daria certo fazer.  Eu fiz uma apresentação.  Sexta-feira 

marquei com o Garcez, com o Ricardo, para apresentar o projeto.

É um Ciclo de Reflexões.  Há ações que são internas e 

tem essa ação que é externa.  Obviamente, mais do que visibilidade 

para a empresa e para a Ouvidoria, é uma tentativa de sabermos 

desses ouvidores de ouvidorias que têm muito mais tempo que nos, 

aqui, ouvir o que estão fazendo lá, como fazem, o que fazem.  Hoje 

digo por que nos apegamos tanto à lei da EBC.  Porque a lei da EBC é 

o  único  parâmetro  que  a  Ouvidoria  tem  de  concreto  para  poder 

trabalhar.  Fora isso, não temos experiências semelhantes no Brasil 

para que possamos nos espelhar.

Então, a ideia de trazer esses ouvidores de TVs públicas. 

Já  fizemos  uma  consulta  com  alguns  ouvidores,  por  exemplo,  a 

ouvidora da TV da Espanha, o pessoal da BBC de Londres, da PBS, da 

Colômbia.   Estamos  fazendo  uma  soldagem  para  ver  quem  tem 

disponibilidade na data em que estamos pensando em fazer o evento. 

Todos têm se manifestado favoráveis.

Assim, essa ação, esse colóquio, faz parte desse projeto 

que  elaboramos,  que  inclui,  além  do  colóquio  internacional,  e 
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estamos criando, acredito que até agora em março, a criação de um 

grupo de estudo dentro da Ouvidoria.  Por que estamos fazendo isso? 

Porque  precisamos  qualificar  o  nosso  pessoal.   Quando  digo 

qualificar, primeiro, não é que eles sejam desqualificados, é para que 

ele entenda o que é, por que está dentro de uma empresa que é de 

comunicação pública, o que diferencia essa empresa de outros órgãos 

de  comunicação.   Segundo,  ele  precisa  saber  direito  o  que  é 

Ouvidoria, senão não mecaniza o trabalho.  Tem de ter um cuidado 

muito grande, porque quando se mecaniza, ele recebe a demanda, 

manda para o setor, e esse manda.  E ele começa a não refletir sobre 

aquilo que faz.

Para nós, essas pessoas, que estão em contato com essas 

demandas,  são  importantes,  porque  podem gerar  pautas  para  os 

programas  da  Ouvidoria,  podem ver  ações  ou  exemplos  que  vêm 

através da caixa de entrada para a confecção do relatório.  Então, 

preciso que essas pessoas estudem, saibam, conheçam.

Assim, a partir de março, vamos começar que esse grupo 

interno dentro da Ouvidoria, até selecionei alguns textos que iremos 

discutir  com eles,  para que tomem contato.   Há muita gente que 

entrou e não sabe direito, afinal, o que é comunicação pública, o que 

nos diferencia dos demais, por que tenho de fazer diferente?  Então, 

faremos esse grupo de estudo.

Há os  seminários  de sensibilização interna,  que é  para 

falarmos da Ouvidoria.  Até já conversamos com o Edgar sobre isso. 

É interno mesmo, para os funcionários da EBC, para que conheçam 

mais a Ouvidoria.  E tentar, não sei se vamos conseguir, distensionar 

essa coisa da Ouvidoria, aquela coisa chata que só vem reclamação, 

só vem coisas que não são boas para a empresa.  A ideia é que 

mostremos  um  pouco  o  que  a  Ouvidoria  faz  e,  possivelmente, 
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também sinalizar para eles de que forma se apropriar melhor daquilo 

que chega através da Ouvidoria para qualificar o que trabalho que 

fazem.

Aí  é  um  ciclo  de  debates  sobre  comunicação  com  as 

universidades,  estamos fazendo outra discussão,  porque soubemos 

que há um projeto dentro da empresa de um diálogo mais próximo 

com as universidades.  Então, possivelmente, iremos aderir a esse 

projeto maior.

Colóquio  Internacional  que  o  pessoal  do  marketing 

sugeriu.  Acham melhor a preparação que, em vez de maio, seja em 

junho, para que possamos preparar,  mas, de qualquer maneira,  a 

Ouvidoria está fazendo esses contatos.  Primeiro precisamos saber se 

os ouvidores vêm antes que façamos.  Como eles estão sinalizando, 

dizendo que há o maior prazer de vir, não sei se para conhecer o 

Brasil, mas muitos deles estão demonstrando interesse em vir, para a 

Ouvidoria  será  importante,  porque  ouvir  esses  ouvidores,  a 

experiência  deles.   E chamar as TVs,  principalmente as estaduais, 

porque hoje, se não me engano, nenhuma TV estadual tem ouvidoria. 

Então, fazer essa experiência para que se multiplique.

Pesquisa de satisfação.  É uma ação que temos de fazer, 

é muito importante, senão respondemos para as pessoas, mas, às 

vezes,  não  atende,  porque  responder  não  significa  atender.   Às 

vezes,  respondemos  a  ele,  mas  não  atende  àquilo  que  pediu.   E 

precisamos ter um parâmetro, o grau de satisfação dessas pessoas 

que estamos atendendo via Ouvidoria.

Então,  as  três,  fora  as  ações  rotineiras  da  Ouvidoria. 

Essas são as ações que já começamos implementar.  A pesquisa de 

satisfação  nós  devemos  começar  agora  em  abril.   Chegou  um 
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funcionário  que  já  estamos  contando  para  ele  tomar  conta  disso. 

Acredito que até abril comecemos essa pesquisa de satisfação.

Só  para  fechar,  Ana,  mostrar  as  informações,  porque 

como só teríamos mesmo o relatório fechado, que era o de janeiro, 

então, não dava para fazer um consolidado, pois estamos fechando o 

de fevereiro agora, só os dados do mensal de janeiro, de 2013.  São 

alguns números.

Serviço  de  Atendimento  ao  Usuário,  Serviço  de 

Informação e o total de demandas que chegaram.  Se você observar, 

tem crescido.  É interessante isso.  É um dado que, não sei se as 

pessoas estão se manifestando, ou descobriram que têm um canal 

importante, que é a Ouvidoria, mas o certo é que esse número de 

demandas vem crescendo a cada mês.  Isso, para a gente, claro, dá 

mais trabalho, mas é muito importante porque nos dá essa dimensão.

Por  exemplo,  qualidade  do  sinal  da  TV  Brasil,  quanto 

maior o número, e me parece que é o desafio do Nelson, e ele está se 

propondo a isso neste ano de 2013, de tentar resolver isso.  E o 

número de demandas é muito grande, tanto que sempre rebato, pois 

as pessoas dizem que “não gosto de assistir”.  Não é nem que não 

gosta,  mas  é  isso,  às  vezes,  a  pessoa  quer  assistir,  mas  não 

consegue.  Eu própria só consegui assistir melhor a TV Brasil depois 

que aderi ao canal por assinatura e hoje consigo ver melhor.

Então,  à  medida que você melhora a  qualidade,  tenho 

quase certeza de que esse número de pessoas que acessarão a TV 

vai  aumentar  e,  à  medida  que  aumenta  o  número  de  acesso  à 

televisão,  aumenta também o número de reclamações,  e que isso 

seja também no comparativo de elogio.
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Só  para  que  vocês  tenham  uma  ideia  rápida,  como 

sempre a TV Brasil  tem um número maior de manifestações, mas 

elogios  e  reclamações  não  são  uma coisa  gritante.   O  número  é 

significativo, mas isso, para nós, é um dado importante.  Para nós, da 

Ouvidoria,  quanto  mais  gente  se  manifesta,  mais,  esse  quadro, 

conseguimos visualizar melhor da televisão.

Por tipo de manifestação, e aí reclamação, elogios, mas 

depois,  na  próxima  reunião,  vamos  apresentar  o  consolidado  de 

janeiro e fevereiro.  E o Serviço de Informação ao Cidadão.  Só que 

fizemos uma errata, e foi culpa minha mesmo, quando encaminhei o 

relatório de janeiro,  para os diretores encaminhei o relatório final, 

mas quando fui encaminhar para o Conselho Curador e a menina foi 

lançar no site, ela pegou a versão anterior.  Já corrigimos no site e 

colocamos uma errata para distribuir para os membros do Conselho.

Obrigada, Ana.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Regina.

Parabéns  pelo  trabalho  e  pela  sua  paciência  da  última 

vez.

Alguém gostaria de...

Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Uma pergunta.
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Que pessoal que reclama do sinal e em que regiões mais 

se reclama?  Por exemplo, na Baixada Fluminense, tenho amigos que 

moram lá, não conseguem...

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – É diverso, 

mas a concentração se dá muito no Rio.  Mas, às vezes, vem até do 

Pará,  por  exemplo.   Vêm  reclamações  variadas,  mas  há  uma 

concentração muito grande.  De qualquer maneira, isso é um dado 

interessante, porque se pessoas estão “enchendo o saco” da gente, 

isso significa que querem assistir.  Isso é importante levarmos em 

consideração.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só 

uma observação rápida.

Parabéns  pela  sua  exposição.   Depreende-se  da  sua 

exposição  que  cada  vez  mais  é  necessário  termos  institutos  de 

pesquisa próprios, nossos.  E, com o tempo, efetivamente se faça 

isso,  para  não  ficarmos  dependendo  apenas  de comparações  com 

institutos à la Ibope, etc.

Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

também queria parabenizar pela qualidade do trabalho da Ouvidoria 

que vem, cada mais, melhorando.

Quero fazer uma pergunta.  Esse aumento das demandas 

à  Ouvidoria  é  interpretado  por  vocês  como  uma  expressão  do 

aumento da audiência ou como expressão da maior confiança dos 

usuários na qualidade do trabalho da Ouvidoria?

Inclusive,  permito-me  fazer  uma  sugestão.   Quando 

chegar uma reclamação, perguntarem aos reclamantes, ou aos que 

estão elogiando, desde quando veem a EBC.  Isso poderia nos dar 

uma  indicação  a  respeito  desse  assunto  que  me  parece  muito 

interessante.

Quero  saber  se  vocês  têm  essa  interpretação.   Está 

aumentando,  e  aumentando  expressivamente  porque  as  pessoas 

estão  sentindo  que  estão  sendo  atendidas,  ou  porque  está  se 

elevando a audiência da EBC?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Eu não teria 

elementos para dizer que aumentou a audiência.  Há uma série de 

instrumentos que foram adotados pela Ouvidoria, mas também pela 

própria empresa, por exemplo, o site, na medida em que se criou, 

modificou, efetivamente, o Portal, e a possibilidade de as pessoas se 

manifestarem.
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Antigamente não, ia direto, pois como não tinha um canal 

da EBC para as pessoas entrarem para a Ouvidoria, por exemplo, ela 

entrava direto via Agência Brasil.   Isso é interessante,  da Agência 

Brasil, porque quando você lê uma matéria no site da Agência Brasil, 

logo  abaixo  vê-se  que  “Fale  com a  Ouvidoria”.   Por  isso,  talvez, 

tivéssemos uma número muito grande de reclamações lá atrás da 

Agência Brasil,  coisa que não acontece com o rádio,  não acontece 

com a televisão.

Eu não poderia precisar que foi um aumento da audiência, 

mas  alguns  instrumentos  que  a  própria  empresa  e  a  Ouvidoria 

usaram.  Tentamos também fazer uma divulgação da Ouvidoria, por 

exemplo, Programa da Ouvidoria.  Tentamos espalhar fora, mandar 

para  o  pessoal.   Cada  pessoa  que  participa  do  programa,  que 

encaminhamos o site, isso se multiplica.

Então,  há  uma série  de  ferramentas  que  fez  com que 

desse credibilidade para a Ouvidoria e as pessoas saberem que há 

um canal e, na verdade, até um conhecimento de que é um canal em 

que ele pode se manifestar.

Agora, teria de se fazer um cruzamento, na verdade, para 

sabermos se houve um aumento de audiência.  Não dá para precisar 

por esses dados, entendeu?  Mas acredito que são as ferramentas 

mesmo, o Portal da EBC, a possibilidade de se manifestarem através 

do Portal, a inserção do próprio Programa da Ouvidoria na TV.  As 

pessoas têm se manifestado muito através, inclusive, do programa. 

Eles mandam também demanda do programa, sugerem pauta.

Enfim, vale a pena fazer um estudo melhor sobre isso, 

porque  só  levantamos,  tiramos  a  gordura,  porque  em  gente  que 

escreve para a Ouvidoria durante o ano.  Há uma mesma pessoa que 
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escreveu quase 500 vezes para a Ouvidoria.   É aquele que quase 

toda semana manda.  Então, quando você tira essa pessoa, pegou 

mesmo a amostra para tentar ver quantos de homem, mulher, qual a 

faixa etária.

É impressionante que, para fazer esse perfil do usuário, 

vemos que tem gente...  E eles ligam, mandam manifestação quase 

que semanalmente.  Então, tem gente que acompanha mesmo a TV, 

a rádio.  Isso é bem interessante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Sueli Navarro, por favor.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Parabéns  pelo 

trabalho,  um trabalho  muito  bem feito  com números  importantes 

para nós.

Queria  fazer  uma  colocação,  a  seguinte:  talvez  nas 

próximas  você  poderia  trazer  esses  números,  que  são  bons,  mas 

poderíamos ter também um pouquinho de análise de conteúdo, mais 

um pouco, para sabermos realmente que programa, por que, onde, 

como.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Você diz na 

apresentação, porque no relatório está.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Na  apresentação. 

No  relatório  tudo  bem,  mas  na  apresentação,  talvez.   Não  nos 
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interessa,  talvez,  esses  vários  números  aí.   Talvez,  na  sua 

apresentação poderia tirar esse monte de número que na hora de 

analisarmos talvez não pese tanto, mas que tenhamos mais o perfil 

do  conteúdo,  um  pouco  mais.   Só  isso.   Mas  está  muito  bom. 

Parabéns.

Já  estou  no  segundo.   Cheguei  aqui  não  tem  muito 

tempo,  mas  já  peguei  o  primeiro  e  estou  no  segundo  que  você 

apresentou.  E melhorou muito, foi um crescimento.  É isso mesmo, 

você  deu  qualidade  na  apresentação  e  em tudo.   Agora,  poderia 

talvez trazer menos números, por exemplo, se é do SIC, se é do 

telefone,  da web.  É importante, mas, talvez, para a empresa.  A 

empresa, quando vai planejar, talvez tenha, mas, pelo menos para 

mim, não é tão importante de onde vem a reclamação, mas que tipo 

de reclamação, como, onde.  Essas pessoas, quando assistem, é um 

programa,  é um jornalismo,  quem está reclamando,  por  que está 

reclamando, de onde estão vindo essas reclamações.

Essas três coisas que estou listando, e alguém pode ter 

mais  alguma  outra,  mas  é  fundamental  sabermos  que  tipo,  que 

ansiedade, o que essas pessoas buscam, porque dá trabalho...

A SRA.  REGINA LIMA (Ouvidora  Geral) –  Também 

qual o programa campeão de reclamações, por exemplo.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO – Isso.  Exatamente. 

Quem recebe mais reclamação.  Esse é bom.
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A  SRA.  REGINA  LIMA  (Ouvidora  Geral) –  É  uma 

informação importante.

CONSELHEIRA SUELI  NAVARRO –  Isso é importante 

porque pode nos nortear e pode nos levar a mudar, fazer mudança. 

No momento em que sabemos por que estão reclamando, podemos, 

não  é,  Nelson?   Imagino  isso  e  nos  ajuda  bastante.   É  só  no 

conteúdo.

A SRA.  REGINA LIMA (Ouvidora Geral) –  Sueli,  na 

verdade,  nos  relatórios  anteriores  sempre  destacávamos  algumas 

demandas.   Como  esse  era  um  relatório  meio  que  prestação  de 

contas, talvez por isso, mas a ideia é essa, tanto que a proposta do 

relatório que denominamos, criamos uma nomenclatura, a percepção 

do telespectador e uma percepção da Ouvidoria, através daquilo que 

olha, que acompanha a programação, que é um dado interessante. 

Assim, trazermos isso para apresentação.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO – Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro José Martins.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES –  Quero,  antes  de  mais  nada,  cumprimentá-la  pelo 

trabalho.  A nossa Ouvidoria tem feito um trabalho muito, eu diria, 

eficaz, que é um trabalho exaustivo.



45

Quero salientar, presidente, a importância estratégica da 

Ouvidoria numa empresa que presta serviços.  A empresa que faz um 

produto, como a minha, por exemplo, em que faço ônibus, mesmo 

que, às vezes, o cliente não goste do meu ônibus, ele tem de andar 

nele.  A linha de uma empresa exclusiva, ele é obrigado a andar no 

ônibus e acabou.  Mas, assim mesmo fazemos ouvidoria, pesquisa de 

mercado, para saber o grau de satisfação do cliente.  Agora, quem 

presta serviço, como é o caso da EBC, uma televisão tem “n” canais 

para o sujeito optar, a diversidade com que ele pode pautar o seu 

gosto é um negócio impressionante.

Então,  o trabalho que a Ouvidoria  faz,  que ela  faz,  de 

trazer  para  vocês,  da  área  executiva,  qual  o  índice,  o  grau  de 

satisfação que o nosso ouvinte, o nosso cliente tem, é um negócio 

espetacular.   Quando  você  tem  produto,  você  compra  o  cliente. 

Essas grandes marcas de pasta de dente, de sabonete, de automóvel, 

quase que praticamente compram o cliente.  No setor de serviço não 

se compra.  Eu sei porque pertenço ao Conselho de Administração do 

Mãe de Deus, um hospital  hoje,  estamos com 1600 leitos já,  e o 

índice que mais forçamos é o grau de satisfação do cliente.  Hoje, 

cliente de serviço, você não compra, mas se conquista.

Assim,  a  Ouvidoria,  hoje,  dentro  da EBC,  é  quase que 

nem o meu departamento de Controle de Qualidade.  O cara vai ver 

se  o  ônibus  está  torto,  está  mal-acabado,  está  com a  pintura  de 

casca de laranja.  A Ouvidoria dará a vocês a qualidade que o cliente 

da EBC está percebendo.  Não adianta a área executiva dizer que “a 

nossa qualidade é  ótima”,  mas como o cliente  está  percebendo a 

qualidade.  Parece que ela é o funil que leva essas informações todas 

para vocês.
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Então,  parabéns,  presidente,  pela  importância  que 

estamos dando a Ouvidoria, que é fundamental para o progresso e 

ter a nossa televisão com up grade cada vez melhor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Nelson, por favor.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Nesse 

sentido, conselheiro José Martins, desde o início, a Regina sabe disso, 

o  nosso  esforço  por  ter  essa  consciência  de  que  prestamos  um 

serviço  público  e  esse  ser  bem  prestado  e  a  Ouvidoria  é  uma 

ferramenta para prestarmos melhor esse serviço.

É incansável a nossa luta interna dentro de uma cultura 

de uma empresa.  As empresas têm dificuldade, pois, às vezes, é 

demorado  o  processo  de  introjeção  de  uma  cultura,  mas  temos 

avançado  muito.   Se  formos  fazer  comparativos  do  tempo  de 

resposta  e  de  respostas  dadas  nesses  meses  todos,  ao  longo  do 

último ano e desse, primeiro a começar pela implementação do nosso 

Serviço de Informação ao Cidadão.  Eu me orgulho de ter um dos 

melhores  serviços  de  informação  ao  cidadão  dentro  do  governo 

federal.   O tempo de resposta nossa é  um dos  menores  que há, 

porque insistimos desde o princípio e criamos uma norma interna em 

que o tempo de resposta interna nossa é muito menor, é um quarto 

do tempo que nos é dado da primeira fase do processo.  Quando não 

respondem, toda semana recebo um relatório que diz onde não tem 

resposta e eu cobro imediatamente do diretor da área para ter essa 

resposta.  Tivemos um prejuízo recentemente desse nosso tempo de 
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resposta, quando alguém pediu uma gravação da Voz do Brasil de 

1970.   Tivemos de pedir  mais  tempo para ir  atrás  e buscar  essa 

gravação.  Mas estamos batalhando muito.

Em  relação  à  Ouvidoria,  trabalhamos  muito,  primeiro, 

para  unificar  os  serviços  de  informação  ao  cidadão.   Era 

impressionante,  mas  as  áreas  que  eram  muito  vinculadas  às 

produções de programas, tanto radiofônicos, quanto televisivos, no 

Rio de Janeiro, eram muito reticentes em repassar as informações à 

Ouvidoria.  Depois, informar à Ouvidoria ao mesmo tempo em que 

dava as informações  aos programas.   Depois,  ainda,  disso  chegar 

primeiro  à  Ouvidoria  e,  depois,  ir  para  lá.   Aos  poucos  fomos 

quebrando todas essas barreiras.  Muito do acréscimo, principalmente 

do ano passado, decorre disso, que são informações que a Ouvidoria 

não  tinha  antes,  não  tinha  acesso  às  informações  do  serviço  ao 

cidadão no Rio  de Janeiro,  tanto  do rádio,  quanto da televisão,  o 

serviço ao ouvinte e à audiência, ao telespectador, ao público.

Então,  temos  feito  isso,  temos  usado  cada  vez  mais, 

procurar conscientizar.  Os nossos diretores foram colaborativos.  Em 

algumas  áreas  ainda  temos  funcionários  que  já  entendem  a 

necessidade da resposta, mas a rapidez.  Sobre sinal, além de ter 

Ouvidoria,  agora  coloco  a  área  de Comunicação  para  olhar  se  há 

alguma coisa em relação ao sinal que está dando alguma coisa, para 

eu  imediatamente  acionar  a  área  da  Diretoria  Geral  para  dizer  o 

seguinte:  “O  que  está  acontecendo  com aquele  sinal?”.   Tivemos 

recentemente no Rio de Janeiro, na época das chuvas, sabíamos que 

era generalizado, e as coisas foram resolvidas, mas o nosso não foi. 

Então,  temos feito  intervenções  na nossa área  de Engenharia  por 

conta do sinal.
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Isso tem a ver muito com o trabalho da Ouvidoria que é 

de dizer a nós que há um problema.  Às vezes, temos dificuldade de 

dar  a  resposta  com rapidez.   Cada  vez  mais  estamos  avançando 

nesse  trabalho.   Depois,  em algum momento  oportuno,  a  Regina 

pode mostrar como se avançou nessa questão do tempo de respostas 

em relação às áreas da EBC, em relação às demandas da Ouvidoria.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Passamos imediatamente para o item principal de nossa 

pauta, apreciação das modificações solicitadas pelo Conselho para o 

Plano de Trabalho – 2013.

Eu  gostaria  de  iniciar  agradecendo  a  toda  equipe  que 

trabalhou  mais  uma  vez  na  elaboração  das  considerações  do 

Conselho sobre o Plano de Trabalho.  Sei que foram finais de semana 

trabalhosas.   Tive  contato  durante  todo  o  tempo  com  a  Sílvia 

Sardinha, a quem agradeço.

Passo imediatamente a palavra para o Nelson.  Você ou a 

Sílvia apresentará, fica a cargo da diretoria.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Na 

verdade,  não  preparei  nenhuma apresentação  porque isso  sempre 

ficou a cargo da Diretoria Geral, a parte do conteúdo, mas farei uma 

pequena explanação para falar sobre esse processo que foi valoroso, 

acelerou  aquilo  que  já  estávamos  encaminhando  e  demandando 

internamente.
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A  área  da  Sílvia  vinha  se  estruturando  e  conseguiu 

valorosamente  levantar  as  informações.   Ainda  temos  problemas. 

Reconhecemos  que  ainda  há  uma  grande  dificuldade  das  áreas 

encarregadas da programação e da produção de programas, pensar 

estrategicamente esse Plano de Trabalho.  Muitas questões que estão 

aqui,  faltam,  são  ausências  que  esperamos  que  em  próximos 

trabalhos  cobrir.   Trabalhamos  intensamente,  não só no  Plano  de 

Trabalho, mas em todo relatório de gestão do ano passado e também 

o trabalho de reestruturação da empresa.

Além disso, tendo de administrar a saída de dois diretores 

muito importantes da nossa área, da nossa empresa, o Virgílio, que 

cuidava da parte de Administração e Finanças, e agora a saída do 

Cícero,  da  área  de  Captação  e  Serviços.   Temos  o  substituto  e 

amanhã assume o José Vicentino no lugar do Virgílio,  na área de 

Administração e Finanças, e esperamos que até o dia 12, que é a 

data  prevista  para  que  aprovemos  no  Conselho  de  Administração 

algumas mudanças na estrutura da empresa, que tenhamos nomes 

de outros dois diretores que deverão compor, fechando esse quadro, 

tanto do falecimento do Otoni, como da saída desses dois diretores.

Passo a palavra para o Eduardo.  A Sílvia, isso que estou 

falando  aqui,  é  um  pouco  do  que  ela  falaria,  a  respeito  desse 

trabalho.  Passo ao Eduardo para que ele fale um pouco mais em 

relação ao conteúdo.

Trabalhamos  com  informações  que  eu  vinha 

reiteradamente  solicitando  a  algumas  áreas  que  estavam  com 

dificuldade, por falta de equipe para montar esse tipo de coisa.  Cito 

a área de Pesquisas que está se estruturando também e levantou o 

máximo  de  informações  que  conseguiram,  também  porque  teve 

funcionários de férias, dos poucos que há alguns estavam de férias 
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no  período.   Cito  também  a  parte  da  ficha.   A  ficha  foi  muito 

importante,  não  só  para  o  Conselho  Curador.   A  ficha,  para  a 

empresa,  organizar  da  forma  como  organizamos,  tanto  a 

programação de nossas rádios, quanto a programação da televisão, 

isso  foi  muito  importante  para  termos  comparativos,  para  poder 

cobrar mais.

Muitas  informações  que  solicitávamos  em  alguns 

momentos, sabíamos que todas as áreas estavam muito envolvidas, 

seja  com  planejamento  estratégico,  mudanças  importantes, 

redesenhos de processos.  Toda área de gestão de informações da 

empresa  estava  envolvida  em outros  processos  muito  importantes 

para  essa  nossa  organização,  nesse  momento  em  que  estamos 

substituindo  um  trabalho  prestado  há  muitos  anos  pela  Serpe. 

Tínhamos dois anos, agora temos apenas dez meses para substituir 

trabalhos que eram prestados por mais de mil funcionários da Serpe 

e terão de ser prestados por até 900 funcionários da EBC.  Isso tem 

provocado  mudanças  de  difícil  gestão  no  Rio  de  Janeiro, 

principalmente em São Paulo.  Isso tem consumido muito a empresa, 

no sentido de não cair a qualidade da nossa programação, por conta 

dessa substituição.

Teremos, em menos de dois anos, uma inversão, ou seja, 

total inversão, funcionários com menos de dois anos serão a maioria 

da  empresa  até  o  final  desse  ano,  a  maior  parte  de  nossos 

funcionários.  Não sei se num período desse, certamente, pode ter 

acontecido, mas, praticamente, serão mil funcionários em dois anos 

sendo substituídos.  Não sei se lá no Marco Polo já aconteceu em 

algum momento dessa substituição, se aconteceu, tenho certeza de 

que o conselheiro José Martins sabe a delicadeza que é você fazer 

essa grande transmissão da nossa missão de um quadro antigo para 

um  quadro  novo,  que  precisa  ser  formado,  qualificado,  ter  um 



51

desenvolvimento  profissional.   Então,  temos  muitas  frentes  para 

conseguir dar andamento.

Passo ao Eduardo.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor  Geral)  – Obrigado, 

Nelson.

Boa tarde a todos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Posso passar a palavra a você.  Pode falar, doutor.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor  Geral)  –  Ficarei 

honrado.

Somos  comunicadores  fundamentalmente,  mas 

comunicador não é treinar para dar informação sobre aquilo que faz, 

principalmente nos veículos privados em que temos pouco treino de 

falar sobre o que se faz e explicitar o que se faz.  Muitas vezes basta 

que vá ao ar ou vá impresso.

Aqui não é o caso.  Então, há uma mudança de cultura 

realmente.  Como o Nelson disse, não é só ter a resposta para tudo e 

sim sistematizá-la  para que seja  entendida,  não só pelo  Conselho 

Curador,  mas  também pela  sociedade  que  representa.   Isso  está 

sendo um desafio muito interessante e trabalhoso.
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As respostas  que elaboramos a partir  daquele  relatório 

inicial estão não só aqui, mas as informações foram a partir do Plano 

de Trabalho que já tínhamos elaborado.  Foi trabalhoso, mas muito 

útil.  Imagino que aqui as pessoas da própria empresa que vão ler 

isso a partir de agora, a partir da aprovação do Conselho Curador – 

assim se espera –, já tenha sistematizado aquilo que nós mesmos 

fazemos.  Isso, para nós, é muito interessante, porque prestar contas 

faz parte de nosso negócio.  Comunicar e prestar conta faz parte de 

nosso negócio.

Aqui, por exemplo, pego o item levantado pela Regina, a 

qualidade  do  sinal  da  televisão.   É  a  primeira  vez,  imagino,  pelo 

menos desde que estou participando aqui das reuniões do Conselho 

Curador,  que estamos dando uma explicação sistemática de como 

funciona a transmissão de nosso sinal.  E, por que o nosso sinal tem 

problemas que outros sinais não tem?  É o legado analógica, legado 

das empresas, é o plano de investimento, é a quantidade de dinheiro 

que foi investido a cada ano e no quê, e como isso se dá na prática, 

porque o avião está voando, e temos de trocar a turbina com o avião 

voando.

Tivemos de fazer um trabalho, a diretoria foi informada a 

respeito,  foi  feita  uma  apresentação  com  a  Engenharia  para  os 

próprios diretores, porque há diretores que são afetos e há diretores 

que só sofrem com a falta da qualidade do sinal.  Então, aqui é um 

trecho  que  simboliza,  que  deixa  claro  como  foi  montado  esse 

trabalho.  E a Sílvia merece todos os parabéns, como foi destacado 

pelo Nelson.  Esse é só um exemplo.

Não vou repetir para os senhores conselheiros aquilo que 

já falamos na reunião anterior, até porque já tivemos a satisfação de 

aprovar a ideia principal.  Mas, aqui, temos divididos por relatórios 
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aquilo que consideramos as diretrizes da programação da TV Brasil, 

programa por  programa,  fichado,  custo  e,  também,  uma ideia  de 

estratégia, primeiro olhando a partir do plano estratégico da empresa 

e,  depois,  a  estratégia  daquele  pequeno  elemento,  que  é  um 

programa ou uma série de programas, dentro da programação dos 

canais de televisão.  A mesma coisa com o rádio que está nesse outro 

relatório.

Também  destacamos,  programa  por  programa,  a 

audiência  auferida  pelo  Ibope  nas  cidades  onde  temos  essa 

informação  disponível.   Lembrando  que  para  esse  ano  de  2013 

estamos modificando a quantidade e a qualidade das informações, 

não só do Ibope, mas também de outras fontes.  Considero que esse 

aqui é um trabalho inicial, uma visão a partir de um ponto, mas há 

outros  pontos  que pretendemos,  no relatório  de  2013 para  2014, 

relatório de um ano para outro, que já tenha uma densidade muito 

maior  em  termos  de  entendimento  desses  dados  para  passar  ao 

Conselho Curador e, evidentemente, para consumo nosso na hora de 

elaborar a programação.

Também há aqui  o  planejamento  de marketing,  que  é 

uma questão constante, não só no Conselho Curador, como qualquer 

audiência, qualquer situação em que somos cobrados.  A última foi no 

Rio, Content Marketing, na semana passada, em que fui cobrado a 

respeito do plano de marketing da EBC.  Também, o Departamento 

Jurídico  está  trazendo aquilo  que é  o  embasamento  legal  para  as 

decisões que tomamos, o Vade Mecum.

Enfim, há uma série de documentos e informações que 

não estão soltas, não são apenas as fichas dos programas, mas estão 

combinadas om o nosso plano estratégico e com a nossa estratégia 

de programação.
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Dessa forma, imagino que estejamos seguindo aquilo que 

o Conselho nos determinou que fosse feito e, caso não tenha, caso 

haja alguma falha, alguma folga, alguma falta, estamos à disposição 

para voltar  a mexer com determinados assuntos.  Recebemos dos 

conselheiros  uma  série  de  solicitações,  de  explicações,  o  que 

imaginamos  é  que  esteja,  ou  nesse  documento,  ou  nesses 

documentos,  ou  nos  documentos  anteriores,  mas  estamos  aqui, 

inclusive mensalmente, à disposição para fazer qualquer espécie de 

esclarecimento.

Aproveito, presidenta, como sempre, temos um vídeo a 

respeito de algumas coisas da TV Brasil.  É bem curtinho.  Fica à 

disposição.  Dois minutos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Na verdade,  se você me permitir,  passar a palavra aos 

conselheiros,  porque  daqui  a  pouco  começam  as  passagens,  os 

horários.  Esgotada a discussão, passamos o vídeo.

Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Como 

necessariamente temos de ser relativamente breves, acho que, como 

diz o Nelson, em relação ao relatório da reunião anterior, houve um 

grande progresso.  Estive lendo e houve um grande avanço.  Está 

bem mais completo, bem melhor.

Eu destacaria, embora necessária as críticas, o excelente 

trabalho  feito  na  área  do  conteúdo  jornalístico,  e  ressaltaria  uma 
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certa brevidade, uma certa inconsistência, uma certa pequenez, na 

área do conteúdo artístico, câmaras das quais faço parte.  Isso na 

área da televisão.

Na área do rádio, gostei muito do trabalho feito pelo setor 

de rádios sobre a programação da Rádio Nacional, nossa tradicional 

Rádio Nacional, da Rádio MEC.  Aliás, eu ressaltaria um dado curioso 

que,  pelo  Portal,  vimos que a Rádio MEC teve altíssima audiência 

durante o carnaval pelo número de acessos que tinha diariamente, 

competindo a MEC-AM.  Esteve ótima.  Também a questão relativa à 

Rádio Nacional da Amazônia, como bem ressaltado, o trabalho está 

bem feito com aquelas fotos ali, que magnificam a importância desse 

trabalho.

Assim,  houve  um  progresso  grande.   É  claro  que 

observações podem ser feitas, mas cabe à diretoria justamente fazer 

esse  tipo  de  trabalho,  a  meu  ver.   E  a  nós,  conselheiros,  não 

propriamente  propor  um  plano  de  trabalho,  não  cabe  a  um 

conselheiro que não está trabalhando na empresa, não é editor, não 

é subeditor, não vai às reuniões de pauta, fazer um plano completo 

desse  tipo  e  sim  fazer  observações,  críticas,  como  fez  aqui  a 

conselheira Presidente Fleck, conselheiro Daniel, conselheiro Mário.

Ressalto também que na parte internacional deveríamos 

ampliar.   O  nosso  Governador  Lembo  estava  dizendo  que  esteve 

recentemente  no  Peru  e  viu  a  excelência  da  qualidade  da 

programação  da  TV  pública  do  Peru  e  da  Venezuela.   Aí,  cito  a 

importância de fazermos uma associação maior com a América Latina 

nessa área, que ainda me parece pequena.
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São  observações  gerais  desse  tipo  que  devo  fazer. 

Resumindo e voltando, em suma, houve grande progresso em relação 

à reunião anterior.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu 

tinha preparado aqui uma intervenção, estava até no computador, 

mas esse deu um pane, não sei exatamente o que foi.  Em todo caso, 

encaminhei,  antes  da  reunião,  uma  série  de  sugestões  providas 

daquela minha intervenção, que fiz na reunião anterior, em função da 

leitura que fiz do Plano, tenho algumas sugestões.

É  claro  que  essas  sugestões,  como  o  material  que  foi 

enviado  há  poucos  dias  é  muito  volumoso,  pode  ser  que  alguma 

sugestão que eu faça já esteja prevista no Plano.  Eu fiz o possível 

para ler o Plano com maior atenção, mas pode ter escapado alguma 

coisa.

São  as  seguintes  sugestões,  tentarei  ser  o  mais  breve 

possível.   Em primeiro  lugar,  em relação à metodologia,  concordo 

preliminarmente com as observações que o conselheiro Paulo já fez, 

houve um grande progresso.  Temos realmente um material muito 

denso e satisfatório.  É um Plano de Trabalho.  No entanto, feita essa 

ressalva positiva, eu gostaria de encaminhar as seguintes ideias.

Em  primeiro  lugar,  que  consagrássemos  uma  nova 

metodologia a partir do ano de 2013, isso já foi aceito por consenso 
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na reunião passada, de modo que possamos ter um cronograma e 

que,  no  final  desse  ano  já,  em  algum  momento,  tenhamos  uma 

primeira  versão  do  Plano  de  2014,  para  que  possamos  ter  uma 

intervenção do Conselho mais eficiente, mais produtiva.

Ponto dois.  Penso que deveríamos ser mais precisos em 

relação à articulação das nossas parcerias.  Nossas parcerias foram 

consideradas estratégicas no Plano Estratégico e também no Plano de 

Trabalho  de  2013.   Eu  tinha  formulado  uma  ideia  nas  minhas 

sugestões, isso pode parecer irrealista,  de caminharmos para uma 

grande reunião nacional com os nossos parceiros, inclusive, podendo 

se  aproveitar  para  potencializar  o  marketing  da  EBC,  para  que 

possamos intercambiar com esses parceiros.

Temos aqui  relatórios  sobre eles.   Lembro que fizemos 

uma reunião com os nossos parceiros há um tempo, alguns deles, 

houve muitas críticas nesse encontro.  Penso que é necessário termos 

um maior intercâmbio, mais sistemático, com essas parcerias.  Essa é 

uma ideia que lanço.  Não era o caso de prever no Plano um encontro 

com os parceiros para avaliação dessas parcerias.

Um outro ponto é a questão da audiência.  Tivemos aqui 

um seminário sobre audiência.  Nesse seminário ficou evidente que 

as avaliações do Ibope podem até ser consideradas, mas não são as 

melhores  para  nos  referenciar.   Então,  penso  que  ficou  ali  nesse 

seminário mais ou menos consensual que precisaríamos gestar uma 

nova  metodologia,  melhor  adaptada  aos  nossos  interesses.   A 

quantas andamos com essa metodologia?  Que cronograma temos 

para que essas metodologias estejam prontas?  Tivemos aqui uma 

assessoria de alto nível intervindo no nosso seminário, penso que isso 

deve constar no Plano de Trabalho.
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Por  outro  lado,  também,  penso  que  nos  relatórios  de 

audiência  a  serem  apresentados  no  futuro,  se  for  possível,  que 

tivéssemos  pequenos  comentários  interpretativos  dos  números 

apresentados, porque aquela sequência de números, maciça, precisa 

realmente,  para  os  leigos,  como  nós,  salvo  alguém  que  for 

especializado em interpretar estatística, de alguns comentários, assim 

como os médicos, quando fazemos aqueles nossos exames e vemos 

aquela profusão de índices, mas sempre com algum comentário que 

possa orientar o diagnóstico.  Penso que essa seria uma sugestão 

razoável.

Mas,  o  que  mais  me  interessa,  é  elaborarmos  uma 

metodologia própria de análise da nossa audiência.  Esse é o nosso 

grande  desafio.   Inclusive,  uma  metodologia  que  possa  nos  dar 

referências qualitativas, ou seja, nossa audiência está aumentando? 

Ótimo.  Mas os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores estão 

avaliando a nossa programação como qualitativamente diferente das 

programações  comerciais?   Nossa  programação  está  servindo 

realmente para formá-los criticamente?  Para divulgar enfaticamente 

a  questão  dos  direitos  humanos?   Enfim,  os  nossos  carros-chefes 

estão passando para os nossos ouvintes, nossos telespectadores?

Essa avaliação qualitativa nos é absolutamente crucial.  A 

diretoria atual está demonstrando uma sensibilidade muito grande, 

muito adequada, à questão da audiência, mas penso que falta, para 

melhor pensarmos o assunto, não só em relação aos índices do Ibope 

que sejam interpretados e comentados minimamente para enriquecer 

a  nossa  discussão,  como  também  criarmos  os  nossos  próprios 

índices, inclusive, com ênfase na questão da qualidade.  Esse é um 

ponto que acho importante e deveria constar no Plano de 2013.
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Em relação ao jornalismo,  quero trazer  duas  questões. 

Eu tinha feito considerações, mas não vou poder ler, mas são duas 

considerações basicamente em relação ao jornalismo que foi muito 

levantado  aqui.   Primeira,  questão  de  realmente  colocarmos  o 

jornalismo  alternativo  e  não  sermos  um  ponto  menor,  um  sócio 

menor  no  elenco  de  televisões.   Não  podemos  ser  uma televisão 

menorzinha  que  vai  crescendo,  temos  de  ter  um  jornalismo 

alternativo.   Nesse  ponto  de  vista,  a  Câmara  de  Jornalismo  tem 

insistido muito nessa coisa.

Aparece no Plano a ideia  de eles  terem um jornalismo 

diferenciado, etc., mas não está visível, a meu ver, ainda, a questão 

que tem sido considerada com muita ênfase aqui no Conselho, de os 

brasileiros começarem a perceber que a TV Brasil e a EBC são TVs de 

polêmica,  em  que  o  contraditório  aparece,  os  temas  malditos 

aparecem,  em  que,  realmente,  ali  se  tem  opiniões  contraditórias 

sendo levadas ao ar, com brigas, discussões, debates.  Isso tem de 

ser um diferencial na nossa programação.

Não sei  se a  diretoria  concorda ou não com isso,  mas 

penso que isso tem sido muito enfatizado.  Não tenho visto ninguém 

falar contra isso, mas a verdade é que nos planos isso não aparece, 

como se houvesse um filtro qualquer e em algum lugar a coisa não 

passa.  Isso me preocupa.

Outra  coisa  que  a  Câmara  de Jornalismo tem insistido 

muito é a questão das conexões com a América Latina.  A conexão 

com a África está bem lançada, mas a conexão com a América Latina, 

sinto  falta  disso.   Temos  o  Mercosul,  Unasul,  toda  uma  política 

externa,  centrada,  nas  conexões  com  a  América  Latina  que  me 

parece acertadas, mas no nosso Plano isso não ganha visibilidade.  A 

grande  mídia  analisa  essas  experiências  que  estão  em  curso  na 
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América Andina e no Cone Sul com diapasão próprio, que é comum à 

TV Globo,  Bandeirantes,  a todas  as  TVs.   Eles  têm um diapasão: 

“esses populistas malucos da América do Sul”.

A TV Brasil tem o desafio de apresentar uma outra versão 

e que, inclusive, apareçam aqueles que consideram que esses caras 

são  malucos,  mas  que  apareçam  outros  que  digam que  não  são 

malucos coisa nenhuma, mas que estão propondo uma outra maneira 

de  viver,  outro  projeto,  que  pode  ser  avaliado  negativa  ou 

positivamente, mas que tem de ser conhecido.  Tem havido lances, 

episódios de muita importância na América Latina e não vejo essa 

coisa aparecer, não só na nossa programação jornalística, como nos 

nossos Planos.  Uma espécie de ruptura.

A nossa TV comercial  tem um padrão a respeito desse 

assunto e é consequente com seus princípios  culturais,  políticos e 

ideológicos.  Qual é o nosso padrão?  O nosso padrão é romper com 

esse  padrão  que  está  aí.   Não  vejo  que  isso  está  acontecendo. 

Também não vejo garantia de que isso vá acontecer nos planos que 

traçamos.  Penso que isso deveria ser considerado.

Quero também me manifestar em relação ao acervo.  Foi 

um ponto que levantei  também nas minhas sugestões.  Não vi,  e 

pode ter sido em função de minha leitura corrida, planos em relação 

a essa questão do acervo.  Sei que tem problemas financeiros, mas 

que pudéssemos,  pelo  menos,  avançar  em alguma meta  para  ser 

realizada no ano de 2013, num plano a longo prazo.  De sorte que 

esse preciosíssimo acervo esteja disponibilizado em algum momento 

no futuro.

Finalmente,  para  terminar,  quero  discutir  a  questão do 

operador da rede.  Essa é uma questão estratégica.  O Conselho, 
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quando discutiu, em 2011, se não me engano, começo de 2012, tinha 

uma posição,  inclusive  foi  questionado se se deveria  entrar  nessa 

seara.  Lembro que o Ministro Franklin questionou, essa não era uma 

seara do Conselho.  Mas o Conselho, afinal, de maneira petulante e 

ambiciosa, resolveu se apropriar da questão e preferiu uma posição, 

que  pode  até  não  ser  aplicada  pela  empresa,  mas  teve  uma 

consistência política quando formulada.

Quando  a  Telebrás  assumiu  a  coisa,  como  isso 

correspondia  às  nossas  angústias,  o  assunto  morreu.   Estava 

resolvido.  Agora, recentemente, a Telebrás saiu fora.  Então, vamos 

entregar o operador, em razão de deficiência, vamos entregar à rede 

privada?  Tenho muitas dúvidas sobre isso.  O presidente se permitiu 

citar a frase do Denis: “Não importa se o gato é branco ou preto, o 

que importa é que ele come o rato”.  Sim, o problema é que ele pode 

comer  o  rato  e,  depois,  comer  a  gente,  porque certos  gatos  têm 

muita fome.  Então, eles podem não se satisfazer em comer os ratos. 

Penso que o operador não pode ser entregue a qualquer gato, mas 

tem de ser entregue a um gato público, porque esse também pode 

comer ratos, mas tenho certeza de que a mim ele não comerá e ao 

Conselho Curador também não.

Penso que essa posição, talvez seja o caso de reafirmá-la. 

Quero  tentar  persuadir  a  diretoria  a  estar  de  acordo  com  essa 

posição.  Acho que a frente que existe no Parlamento a respeito da 

comunicação pública precisa ser mobilizada.  Precisamos mobilizar a 

academia em relação a isso.  O Conselho Curador pode se tornar um 

polo  de  difusão  dessa  preocupação.   O  operador  não  pode  ser 

entregue a mãos privadas sob o argumento da eficiência.  Não pode. 

Não que eu duvide da eficiência da empresa privada, ela pode ser 

muito eficiente.  No caso concreto, certos setores da sociedade, do 
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Estado,  da  economia,  por  seu  valor  estratégico,  precisa  estar  em 

mãos públicas, controladas publicamente.

São essas as considerações que eu queria fazer sobre o 

Plano.  Essa questão deveria constar também no Plano.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Concordo  em gênero,  número  e  grau  com o  que  o  Daniel  falou. 

Realmente,  há  questões  aí  que  podem  ser  mais  bem  colocadas, 

talvez.   Há  uma luta  no  sentido  de que não se  consegue muitas 

coisas que colocamos em relação a temas.  Por exemplo, na questão 

dos direitos humanos, a TV Brasil  e a EBC avançaram muito, mas 

está faltando, por exemplo, poderia constar que o Brasil está sendo 

passado a limpo em relação ao período da ditadura.

Muitas entidades pelo Brasil afora têm mais informações 

que  a  Comissão  da  Verdade.   Não  podemos  nos  ater  apenas  ao 

oficial.   A Comissão da Verdade está trabalhando muito bem, mas 

está dando informações que já sabíamos.  Por exemplo, há entidades 

no Rio de Janeiro, Brasil afora, que têm muito mais informações a 

esse respeito, por que não a EBC ir atrás disso, dessas informações? 

Seria  também  uma  forma  de  conseguirmos  a  audiência  que 

queremos.  Com isso aumentaremos a nossa audiência.
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Eu também tinha feito algumas contribuições para o Plano 

de Trabalho.  Reforçando o que o Daniel falou em relação às parcerias 

internacionais,  eu  lembraria  a  valorização,  com  ênfase,  para  a 

América  Latina.   É  fundamental.   Essa,  inclusive,  é  a  política  do 

Estado  brasileiro,  neste  momento,  a  aproximação  com a  América 

Latina, o reforço desse campo.

Está  faltando  aqui  na  EBC  a  discussão  de  temas 

prioritários hoje em dia na pauta.  Por exemplo, a Lei dos Meios de 

Comunicação, na Argentina, se discute no Equador, e aqui no Brasil 

pouco  se  discute  ou  praticamente  só  um  setor  minoritário  da 

população.   Seria  fundamental  que a EBC entrasse a  fundo nesse 

campo, porque é preciso que a sociedade conheça essas questões e, 

na mídia, isso não acontece.  Então, é também o fator de ganhar 

audiência, de discutir esses temas.

Na agenda internacional, voltaria a falar o que falei já das 

outras  vezes,  é  a  possibilidade  de  aprimorarmos  os  convênios 

internacionais,  porque  têm espaços,  o  Governador  Cláudio  Lembo 

assistiu à Telesur – tenho testemunho dele – é um espaço que temos 

de custo zero.  Então, acho que poderia ser contemplado nesse plano 

de trabalho, que é muito bom, mas, agora, é preciso avançar mais, 

colocar essas questões, acho que é de fundamental importância para 

conseguirmos mais audiência.

Tenho certeza, Daniel, que a polêmica é fundamental no 

jornalismo.  Acompanhamos as televisões brasileiras onde a polêmica 

não  é  muito  apresentada  no  jornalismo.   Até  colocaria  que, 

recentemente,  me  procuraram  para  falar  sobre  o  equador  e  me 

estranhou  muito  que  a  pauta  já  estava  preparada  para  falar, 

negativamente, contra a lei dos meios de comunicação no Equador. 

Então, o que coloquei contrariamente a essa pauta simplesmente não 
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saiu, claro que não ia sair, porque era uma mídia comercial.  Então é 

preciso a gente avançar, ter audácia, coragem e vontade política no 

sentido desses avanços.

Daniel, em relação à audiência, o Ibope não serve para 

medir audiência, o exemplo disso é a Rádio MEC.  Tivemos, na sexta-

feira, um encontro muito produtivo com o pessoal da música clássica, 

o índice de audiência, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, há um 

fenômeno curioso, por acaso, coincidência ou não, acho que não é 

coincidência, de motoristas de táxis – várias pessoas me falaram – 

que  estão  sintonizando  a  rádio  MEC  FM,  o  Ibope  não  vai  fazer 

pesquisa com os motoristas de táxis e assim sucessivamente.

Para a EBC é fundamental que se encontre outros meios 

de aferição da audiência como esse aqui que, por exemplo, o Daniel 

falou.  Agora, o fundamental  é que tenhamos coragem política de 

fazer um noticiário internacional mais aprimorado e aproveitar a TV 

Peruana,  a Telesur,  que tem um noticiário internacional em língua 

portuguesa,  que,  durante  muito  tempo,  no  Governo  do  Roberto 

Requião, no Paraná, a TV Educativa de lá passava e algumas TVs 

comunitárias pelo Brasil afora passam, que seria o porquê não a TV 

Brasil  passar  também  esse  noticiário  para  o  aprimoramento  da 

questão internacional e a ênfase na América Latina.

Agora, volto a frisar: é preciso vontade política, coragem 

e audácia, porque claro que isso aqui não vão olhar se acertou, não 

vão olhar com muito boa face esse espaço, mas é preciso isso aqui 

para o aumento da audiência inclusive.

Teria mais coisas a falar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A Nereide pede para fazer um breve...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Quero dizer que vou encaminhar para os Conselheiros, em relação à 

América  Latina,  a  cobertura  que  fizemos,  porque  só  este  ano 

estivemos  no  Equador,  tivemos  também na  Venezuela  e  também 

estamos com algo a investir na Colômbia.  Então, fizemos um vasto 

material,  inclusive falando da lei  dos  meios  na Linha do Equador, 

explicando o que é, por que era o governo, por que se reelegeu.  São 

matérias bem completas, várias matérias que exibimos no Repórter 

Brasil, só este ano, foram, pelo menos, cinco matérias no Equador e 

cinco na Venezuela.

Tivemos  também,  em relação  à  Comissão  da  Verdade, 

temos procurado a série da Operação Condor e estamos fazendo o 

“Caminhos  da  Reportagem”  sobre  toda  a  investigação  que  está 

envolvendo esse período da história do Brasil; temos feito quase ou 

pelo menos uma matéria por semana, mas até é uma proposta para 

este ano termos um levantamento por temas e debates, também, 

com o  contraditório  quantas  vezes  já  fizemos  no  jornal  para  que 

vocês  tenham  conhecimento  de  qual  debate  foi,  nos  programas 

jornalísticos,  que  têm  alguns  programas  que  têm  esse  perfil  de 

debater, de ter pessoas com posições antagônicas.  Então, é fazer um 

levantamento mesmo.  Dia tal saiu isso, dia tal saiu isso e mandar o 

que for preciso para vocês em termos vídeo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Martins.
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CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES – Recebi este material ontem à noite, quando cheguei 

ao  hotel,  mas  dei  uma olhada  neste  do  marketing e  neste  outro 

programa, que é o anexo, Planos de Trabalho 2013.  Achei esse Plano 

muito bem feito, está aqui e se chama Catálogo de Programas.  Acho 

que o está aqui é o que se usa numa empresa, porque isso aqui, 

como disse o Eduardo, são processos comunicadores, vocês são uma 

fábrica  de  comunicação  e  de  imagem;  vocês  não  produzem  um 

produto, mas produzem uma imagem, produzem um som, produzem 

uma  comunicação.   Então,  isso  é  o  que  está  aqui,  está  neste 

programa do Ziraldo.

Ali  dá  a  sinopse,  diz  a  forma,  até  quanto  o  custo  da 

aquisição anual,  o custo por  minuto,  esse “troço” aqui  está  muito 

bem feito,  é quase que uma folha de operações que temos numa 

indústria metalúrgica, quando você põe na linha de montagem para 

fabricar uma poltrona.  Ali diz tudo, qual o material que pega: aço tal, 

peça, isso e aquilo, dando custo por minuto, por hora, operário que 

vai, o custo dele, está tudo aqui.

Achei isso muito bom Presidente, bom mesmo.  Agora, 

respeito as colocações que o Daniel e o Mário fizeram, porque acho 

que é uma, digamos assim, estratégia que estão propondo que não 

está aqui dentro; é uma estratégia de fazer um grupo de trabalho e 

verificar  o  que temos que colocar  na área  internacional  que você 

falou, o que nós, como já se falou, por exemplo, podemos colocar em 

termos de estratégia de mobilidade, hoje, no Brasil, que é um dos 

itens que mais destrói com a nossa competitividade; o que podemos 

falar em termos de infraestrutura, o que podemos falar em termos de 

economia  internacional,  em  termos,  na  área,  por  exemplo,  de 

comunicação e televisão, o que os outros têm que não temos.  Acho 
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que isso é passível quase de um grupo de trabalho, de elencar quais 

assuntos e tentar colocar dentro de um dos livros destes, porque isso 

aqui é o que temos hoje; o que temos hoje e foi catalogado aqui é 

nota 10.

Agora, precisaria colocar o que não temos aqui dentro, 

isso acho, então, que é o que os Conselheiros poderiam aportar como 

sugestões, cada um dentro da sua especialidade.  Eu, por exemplo, 

me proponho a colaborar  no que for,  em termos de transporte  e 

economia  internacional,  temos  uma  experiência  vastíssima,  temos 

fábricas em dez países, com mais de 8 mil funcionários, 7 mil e 800 

no exterior.  Então, temos como colaborar com isso, quando você for 

à fábrica vai ver, ver o que eles colocaram que é importante, o que 

precisamos colocar que não está neste livro, isso que acho que é a 

grande questão que fica aqui, acho que foi isso que você quis colocar, 

não é Daniel, que é a colocação que ele e o Mário fizeram.

Do  que  recebi  aqui,  como  digo  que  não  entendo 

“bulhufas” de televisão, mas do que está colocado aqui é padrão nota 

10.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Eduardo.  Tenho uma lista agora.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Em 

relação ao que ele falou, colocamos aqui Grau 10 o que foi feito, mas 

está faltando para ter Grau 1.000.
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O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  –  Obrigado, 

Conselheiro Mário.  Só aproveito a oportunidade, está ali na fichinha, 

mas cada fichinha está lá dentro, é quase uma centena de produtos. 

Então, gostaria de destacar que, além do que a Nereide falou um 

pouco,  sobre  a  preocupação  no  jornalismo,  queira  destacar,  na 

programação em geral algumas preocupações que temos específicas 

com a América Latina, de repente com um nome que fica um pouco 

confuso,  o “DOCTV Latino América”  é fácil,  mas “Soy Loco Por  Ti 

Cinema” é uma série de cinema atual da América Latina que fazemos 

duas sessões por semana.

Há também “América  Latina,  Tal  Como Somos”,  que é 

junto com o “DOCTV Latino América”, um espaço para documentários 

atuais sobre a América Latina.  Além disso, temos, por exemplo, a 

série “Karkú”, que é uma série infantil chilena, que dá outra visão de 

como as coisas são feitas nesse tipo de linguagem.

Também  me  lembro,  olhando  nesta  grade  que  está 

impressa, da “Senha Verde”, que é uma pílula grande, na verdade, é 

um programete que vai ao ar nos finais de semana, no domingo, que 

também tem produções  de países  da  América  Latina.   É  só  para 

alertar  para os Conselheiros  que,  vez ou outra,  passa batido,  por 

causa do nome, alguma coisa, mas tem sido uma preocupação nossa 

e sabemos que temos de fazer mais, se não está sendo percebido não 

adianta nada, temos de fazer melhor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ana Veloso.  Obrigada Eduardo.
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Boa tarde novamente.  Teria várias questões sobre os documentos 

que  foram enviados.   Primeiro  que  recebemos  os  documentos  na 

sexta-feira, então, houve um esforço para ler, analisar e comparar 

com  o  documento  anterior.   Óbvio  que  os  documentos  enviados 

denotam um avanço muito grande ao documento que recebemos sob 

o ponto de vista de um plano de trabalho, não sob o ponto de vista 

do  relatório,  porque,  sobre  a  questão  do  relatório,  já  tínhamos 

colocado  que  estava  muito  bom  o  relatório  apresentado 

anteriormente.

Contudo, ainda há algumas questões que vou solicitar que 

a diretoria se debruce novamente no sentido de contribuirmos com a 

Empresa, com a programação e com o que recebemos.  Gostaria que 

as contribuições da Câmara de Direitos Humanos fossem, ao primeiro 

documento, revistas, porque há algumas questões que colocamos e 

que  ainda  não  estão  respondidas,  no  meu  âmbito,  na  minha 

observação, como solicitamos.

Então,  gostaria  muito  que  vocês,  depois,  lessem 

novamente  o  documento  que  mandamos  que  já  foi  enviado  no 

primeiro e têm alguma questões que ainda não ficaram, na minha 

concepção,  explícitas,  em  relação  à  questão,  por  exemplo,  da 

temática dos direitos humanos,  a apresentação mais detalhada no 

Plano de Trabalho, essa prioridade dos direitos humanos não somente 

descrevendo  e  colocando  o  compromisso  da  Empresa,  que  isso, 

obviamente,  conhecemos,  mas quais  são  para  além da cobertura, 

como  a  Empresa  pretende  transversalizar  ou  colocar  esse  tema 

central na sua produção.

Algo  que  não  percebi,  pode  ser  que  tenha  passado 

também por mim ou pode ser, como o Conselheiro Daniel disse, a 
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gente, às vezes, vê e não vê, pode ser que alguma questão que eu 

esteja dizendo já esteja contemplada, mas tomei o cuidado de ler 

para poder falar aqui, nas minhas contribuições, é em relação àquela 

questão  das  parcerias  com  algumas  secretarias  como  tínhamos 

indicado, resguardada a autonomia da EBC, mas com o Ministério, 

secretarias  etc.,  penso  que  poderia  ter  sido  mais  trabalhada  no 

campo  das  parceiras  dentro  do  Governo,  com  os  órgãos  etc. 

Obviamente,  novamente  ressaltando,  garantindo  a  autonomia  da 

EBC.

Vou  voltar,  novamente,  ao  tema  da  Escola  de 

Comunicação Pública, que vocês explicaram na última reunião, mas 

não percebi algum detalhamento no Plano e, com certeza, esse é um 

item que já foi  citado, inclusive, no relatório anterior,  que vai  ser 

prioritário, mas ainda não vi as metas e um cronograma.  No Plano 

de Rádio, por exemplo, tenho algumas questões, que uma das metas, 

um dos objetivos é aquela questão que apontamos aqui da memória, 

que está como um dos objetivos para 2013 e já foi explicado que é 

uma  dificuldade  de  conseguir  recursos  para  a  digitalização  da 

memória, do rádio e da própria televisão também; não tem no Plano 

de Rádio,  que li,  mas pode ter  passado por  mim,  não tinha uma 

especificação do que vai ser feito para digitalizar a memória, nenhum 

projeto ou alguma alternativa.  Existe o que está citado que vai ser 

feito,  mas  não  tem como vai  ser  feito,  como a  memória  vai  ser 

preservada.  Há o desejo, está aqui que vai ser feito, mas não tem o 

cronograma  de  alguma  atividade  ou  estratégia  de  captação  de 

recursos para isso ou algum convênio, enfim, não ficou explícita para 

mim essa questão.

Outra  questão que vou colocar,  uma observação  muito 

particular, é que fiquei muito feliz quando vi os meses e os períodos 

especificados  nas  atividades  e  estratégias  previstas  e  várias 
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atividades  de  cobertura  das  semanas,  de  cobertura  que  vocês 

colocam das feiras, dos eventos, já está tudo com cronograma, com 

data, com os meses, mas há várias ações que estão contempladas no 

Plano que colocam primeiro semestre de 2013.  Há outras que têm 

segundo semestre de 2013.

Seria interessante para nós que tivéssemos uma previsão 

do mês,  por  exemplo,  sei  que,  às  vezes,  fica  difícil  por  conta  da 

demanda,  por  conta  dos  projetos  que  estão  sendo  encaminhados 

para conseguir, inclusive, recursos para executar aquela ação, mas 

era  importante  que  tivéssemos  previsão  do  período  mais  exato, 

porque, às vezes, sinto que fica um pouco vago quando você tem 

uma  ação  tão  importante  e  você  coloca  segundo  semestre  ou 

primeiro semestre.

Não é uma crítica à Empresa, era só para termos uma 

exatidão maior para acompanhar, inclusive, porque, quando ficamos 

sabendo dessas previsões, podemos nos organizar com antecedência 

para poder acompanhar melhor aquele processo.  Tenho um interesse 

muito grande em acompanhar alguns processos.  Então, se tivesse 

um mês ou dois meses as possibilidades de tempo, no meu caso, 

poderia me organizar, na minha agenda para o Conselho, que tenho 

uma  para  o  Conselho,  para  acompanhar,  sabendo  que,  entre 

setembro e outubro, a previsão é a de implementar uma parte da 

digitalização do acervo, qual é a parte, o que podemos ter acesso.

Outra questão em relação às rádios, que tem um material 

riquíssimo dos programas de rádio, que fico, toda a vez que falo com 

o  Guilhon,  desejando  que  tenhamos  uma  programação 

interessantíssima  como  essa  também,  no  Recife,  porque  temos  a 

programação da TV Brasil lá, através das parcerias, mas não temos 

rádios  com  essas  características,  com  a  dimensão  e  com  a 
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profundidade  dos  trabalhos  que  vêm  sendo  desenvolvidos  pelas 

rádios da EBC, com a produção artística, com a produção de rádio 

novela, rádio documentário.  Então, fico feliz e pensando como seria 

interessante  que tivéssemos esse detalhamento  e essa riqueza de 

programação também em outros estados.

Porém, vou lançar uma questão, que está contemplada no 

Plano  de  Trabalho,  que  é  sobre  os  programas  religiosos,  está 

contemplada e está com a previsão de, para 2014, ser pensada em 

2013 para que os programas, os formatos da faixa religiosa sejam 

pensados  também para  as  rádios  e  que,  em 2013,  por  conta  da 

discussão interna do Conselho e com as outras, com a Câmara das 

religiões, a possível programação religiosa que vai ser nova, que vai 

entrar no ar, o áudio seria transmitido nas rádios.  Sei que isso já 

acontece, que as missas são retransmitidas, o áudio da missa, mas 

considero  que  era  necessário  o  esforço  para  ver  se  a  gente 

conseguia.

Sei que isso demanda recurso, isso demanda projeto, isso 

demanda envolvimento, tempo, sei de tudo isso, mas penso, e é uma 

sugestão minha, que podíamos pensar também para as rádios uma 

discussão.  Como vamos aprovar no Conselho, com essa discussão da 

Câmara  dos  religiosos  dos  programas,  como isso  vai  ser  feito  no 

rádio.  Acho que a gente poderia fazer um esforço, considero que a 

Câmara de rádio se coloca à  disposição e a de Direitos  Humanos 

também  para  vermos  se  não  repete  o  áudio  dos  programas  de 

televisão no rádio, porque pode funcionar para algumas produções, 

mas para outras podem não funcionar.  Então, acho que esse item 

precisa se analisado do ponto de vista da funcionalidade disso ou não 

para o rádio, na minha concepção.
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Em  relação  à  acessibilidade,  vi,  mas,  no  relatório,  no 

Plano das Televisões, de TV, penso que ficou ainda, na minha dúvida, 

como vai ser essa acessibilidade para toda a empresa pública, para 

toda a EBC.  Sei há ainda discussão da política de acessibilidade, sei 

que é uma pauta e um compromisso do Presidente com essa questão 

e  acho  que,  realmente,  houve  um  avanço  que  é  colocado  e  as 

pessoas  estão  percebendo  isso  e  têm  conversado  comigo,  da  TV 

Brasil  há um esforço de colocar legenda oculta,  há essa discussão 

aqui que tem uns aplicativos de televisão digital, junto ao Instituto 

Nacional  de Surdos  do Rio  de Janeiro,  mas gostaria  de saber  um 

cronograma  de  quando  isso  poderá  ser  implementado.   Por  quê? 

Porque há uma demanda das pessoas surdas de saber quando terão 

uma programação mais ampliada, e com libras, por exemplo, na TV 

Brasil.

Em toda audiência que vou, todo o debate público que 

vou,  há  essa  pergunta  da  acessibilidade.   Se  tivesse  aqui  já  um 

período,  iria  dizer:  gente,  uma  excelente  notícia,  para  além  do 

esforço  que  está  sendo  feito,  de  colocar  legenda  oculta,  há  uma 

previsão de até o final do ano de 2013 já ter libras, ou tradução, ou 

áudio descrição em uma maior parte da programação da TV Brasil. 

Não vi isso colocado como cronograma, vi colocado como um esforço 

que a direção da Empresa vem empreendendo, que é muito louvável, 

mas gostaria de ter também o período.

Fora  isso,  solidarizo-me  com  o  Daniel  em  relação  à 

questão  do  operador  de  rede,  que  penso  que  tem  de  ser  uma 

prioridade também para a  nossa discussão,  que o  Conselho já  se 

posicionou sobre isso e o considero que a Empresa precisa,  junto 

conosco, fazer outra discussão sobre o operador de rede neste atual 

contexto de 2013.
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Fiquei muito feliz quando vi, na Rádio Agência, que está 

sendo elaborado, está sendo discutido um laboratório de criação de 

conteúdos,  acho que é fundamental,  e  fiquei  muito  impressionada 

com  as  grades,  os  programas,  esse  detalhamento  que  foi 

apresentado,  que ficou bem explícito para mim os programas que 

devem  entrar  na  grade  de  programação.   Achei  que  contemplou 

muito o que solicitamos que fosse colocado.

Agora,  existem  alguns  outros  pontos  que,  tem  o  que 

colocamos  da Câmara  de Direitos  Humanos,  não  vou repetir,  que 

gostaria que fossem novamente observados pela Diretoria,  e dizer 

que minhas colocações são sugestões de quem tem o entusiasmo e 

discute com a sociedade a comunicação pública e que houve essas 

perguntas.

Agora mesmo, em Recife, vamos ter um debate sobre TV 

pública, nos dias 12, 13 e 14.  Estarei lá, vou ouvir alguns desses 

questionamentos e as pessoas perguntam: quando vai ser?  É uma 

ansiedade diante da necessidade de ter esse espaço para a sociedade 

dialogar, que não há em outros veículos.  Então, há uma ansiedade e 

traduzo nas minhas questões também essa ansiedade da sociedade.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Próximo inscrito.  O Eduardo queria falar.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – É que esse 

ponto é uma preocupação nossa também Conselheira, porque, pelo 

menos, fico muito na dúvida quando dependemos de terceiros, que é 
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o caso que vou pegar como exemplo o que a Senhora citou agora, os 

aplicativos de TV digital.   Dependo de terceiro,  o desenvolvimento 

não é nosso, tem uma participação do Instituto Nacional dos Surdos e 

também da Acerp, e como a nossa programação, em boa medida, é 

feita  pela  produção  independente  e  depende  de  que  este  ano, 

especificamente, temos duas questões muito particulares para o ano 

de 2013,  que dificultam muito uma previsão acertada,  confesso a 

minha  dúvida  entre  colocar  alguns  dados  como,  por  exemplo,  o 

Nelson falou, temos até o final o deste ano de terminar a substituição 

das ações que são feitas pela Acerp por mão de obra da EBC ou, 

então, mesmo de produção independente.

Não vou dizer que é imprevisível, mas, às vezes, demora 

seis meses uma ação que a gente imagina que dura um mês, porque 

o fornecedor não tem o documento que precisa ou porque naquele 

instante a nota fiscal bate e volta, isso atrasa um mês.  Então, temos 

muita dúvida, eu tenho pelo menos, e tive muito prurido em colocar 

ou deixar de colocar, dar um espaço um pouco maior para aquelas 

ações  que  não  dependem  diretamente  daquilo  que  a  gente  tem 

controle,  porque  a  possibilidade  de  falhar,  grosseiramente, 

especialmente  neste  ano é  grande.   A  primeira  razão é  essa  e  a 

segunda  é  que  é  a  primeira  vez  que  estamos,  efetivamente, 

dependendo,  colocando  dependência  na  realização  de  alguns 

produtos na captação.

Já tivemos a oportunidade de explicar que este ano há 

uma  mudança  severa  neste  assunto.   Deixamos  de  ser  tão 

dependente do orçamento federal e passa a ser dependente, aí sim, 

da captação externa, por meio de apoio cultural e institucional, para 

que algumas ações consigamos, efetivamente, fazer andar.  Então, às 

vezes, uma negociação que está entabulada para sair em fevereiro 

acaba saindo em julho, o que impacta.  Nesse sentido, fomos muito 
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cuidadosos em não parecer promessa que depois não cumpra, mas se 

isso causa algum ou se é possível negociarmos isso de uma maneira 

melhor para nós não há problema nenhum.

Só queria fazer esses esclarecimentos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Tenho uma lista grande de Conselheiros inscritos, então, 

vou fazer  o  seguinte:  vou passar  a  palavra para os  Conselheiros, 

peço que os Diretores aguardem o final da manifestação e, depois, 

fazemos uma rodada.

Ildeu por favor.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério 

da Ciência  e  Tecnologia)  – Boa tarde,  tentando ser  o mais  breve 

possível, acho que o Daniel fez as colocações importantes e gerais. 

Queria manifestara a concordância com os pontos que ele levantou.

No que se  refere  a  parcerias,  que é  um tema que foi 

lembrado aqui de nove e na reunião passada já discutimos isso, acho 

que, certamente, podemos aprimorar mais.  Acho que foi um avanço 

grande nessa discussão do Plano, a partir daquela primeira discussão, 

acho que feito um trabalho muito importante, acho que deu outra 

dimensão para isso, acho que vocês estão de parabéns por isso.

Certamente,  podemos  aprimorar  vários  pontos  e,  um 

desses, o de parceria.  Então, temos várias, tanto com os órgãos de 
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Governo quanto com as universidades, com a academia em geral, 

que  pode  ajudar  muito,  inclusive,  nessa  questão  internacional,  a 

comunidade  científica,  acadêmica,  artística,  tem  relações 

internacionais a todo o tempo.  Então, acho que isso pode ser um 

apoio grande para essa questão da internacionalização.

Menciono aqui e já mencionei  na reunião passada uma 

coisa que gostaríamos de estar na cobertura da EBC deste ano, que é 

o Fórum Mundial de Ciência, que vai acontecer em novembro, no Rio 

de Janeiro, vamos mais de cem países presentes, é a primeira vez 

que esse Fórum vem para o Brasil, de academias do mundo inteiro, é 

um Fórum da Unesco, e o Brasil está trazendo para cá.  Acho que 

essa é uma oportunidade importante para termos essas parcerias.

Cito  também e,  inclusive,  vou  pedir  desculpas,  porque 

daqui a pouco tenho de ir para o MEC, para uma reunião que está 

programada há mais tempo, estamos discutindo uma série de ações 

em  torno  da  questão  já  preparatória  de  copas  do  mundo  e  de 

olímpiadas, ações nas escolas, para o grande público, Ministério dos 

Esportes, Ciência e Tecnologia e outros, MEC etc.  Estamos discutindo 

uma série de ações e acho que, quanto mais cedo e também a EBC, a 

gente se programar para isso é porque tem uma oportunidade muito 

grande com esses eventos grandes que vão acontecer no Brasil, nos 

próximos  anos,  onde  tem  muito  recursos  públicos  envolvidos  e 

queremos deixar um legado também para a população brasileira na 

área  educacional,  na  área  da  formação  cidadã  e  não  apenas  a 

construção de estádios e de coisas que também são importantes.

Na questão que foi mencionada aqui também de acero é 

uma coisa que podemos colaborar concretamente nessa questão de 

acervo, precisamos discutir.  Acho que está programada uma próxima 

reunião  do  Conselho  Curador,  onde  podemos  discutir  com  mais 
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intensidade essas parcerias, em particular, com os órgãos públicos e 

com as universidades,  que têm um potencial  muito  grande,  acho, 

para ser desenvolvido.

Cito,  por exemplo, que este ano estamos programando 

fazer  um Cinecien, que é o Festival  de Cine e Vídeo Científico do 

Mercosul, que já fazemos há quatro edições, vai ser feito no Uruguai, 

que o Ministério participa e também seria muito importante termos a 

colaboração  da  EBC  neste  Festival,  que  tem  tudo  a  ver  com  a 

programação das televisões.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.  Conselheiro Guilherme.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Bom, corroboro com a maioria das críticas construtivas em relação à 

melhoria  do Plano de Trabalho com os  dois  anexos.   Acho que a 

observação do Conselheiro José Martins, concordo plenamente com 

ela,  não  sei  se  já  houve  outros  momentos  uma  descrição  tão 

completa  da  grade  de  programação  tanto  da  rádio  quanto  da 

televisão, isso, para os funcionários também, é muito interessante, 

porque,  por  vários  momentos,  me eram reivindicadas,  custos  dos 

programas,  duração,  os  contratos,  enfim,  é  uma informação  que, 

para o corpo de funcionários da EBC, vai ser bastante interessante.

Ressalto, no Manual, a previsão de lançamento do Manual 

de  Jornalismo  para  o  primeiro  semestre  de  2013,  acho  que  isso 

também vai ser muito importante para fazer, além do esclarecimento 
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da nossa linha editorial, com a chegada de tantas pessoas novas na 

empresa,  um  esclarecimento  da  linha  editorial  da  comunicação 

pública,  como para uma aproximação também da rede pública de 

comunicação  de  outros  estados,  para  tentar  aproximar  essa  linha 

editorial  de jornalismo público, se é que ela existe,  mas cada vez 

mais trazer mais atores para participar dela.

Na verdade, a minha crítica, e vou ser bem rápido, vai ser 

relacionada a uma observação que já havia feito na primeira reunião, 

que é relacionada às estratégias de captação de recursos próprios.  A 

Diretoria Geral, agora, na figura do Eduardo, ressaltou a importância 

da  captação  de  recursos  próprios  para  a  EBC  este  ano,  21% do 

orçamento vai ser baseado na captação de recursos próprios, então, 

julgo se bastante interessante.

Este planejamento de marketing que foi apresentado, em 

minha opinião,  é  sensacional,  detalha  com bastante  especificidade 

todas  as  ações  de  marketing da  Empresa,  divididas  em  outros 

setores,  como  consultoria  de  imagem  para  serviços  de  terceiro, 

serviços gráficos, serviços de promoção de eventos, endomarketing, 

publicidade de utilidade pública e patrocínio, num valor aproximado 

de  20  milhões,  quase  21  milhões  de  reais.   Mas  a  minha 

preocupação, na verdade, e falo isso de forma muito sincera é em 

relação  às  metas  e  aos  acordos  para  além  do  marketing,  se  já 

existem de forma um pouco mais  específica  esses  critérios,  esses 

acordos, essas metas, se esses acordos já foram fechados para a 

captação de recursos internos ou se eles todos, para o ano de 2013, 

dependem  do  sucesso  desse  planejamento  de  marketing descrito 

aqui.

Falo sobre este assunto não achando que transborda um 

pouco o foco das discussões deste Colegiado, exclusivamente porque 



80

o assunto do planejamento de marketing e da captação de recursos 

consta do Plano de Trabalho entregue para o Conselho Curador, por 

isso acho que o assunto é de interesse do Conselho Curador e não, 

exclusivamente,  de  um  Conselho  de  Administração,  como,  talvez, 

poderia ser pensado.  Exclusivamente por isso chamo a atenção para 

este Colegiado sobre a necessidade de um maior detalhamento das 

ações para a captação de recursos internos, como, repito, foi também 

ressaltado pela Diretoria Geral e pela necessidade de 20% do nosso 

orçamento dependa desse montante.

Então, acho que, se possível for, e digo isso de maneira 

bem  aberta,  não  sei  se  essas  estratégias  são  um  pouco  mais 

confidenciais para não serem tornadas públicas para o Conselho, e 

digo isso de uma maneira de estratégia comercial, empresarial, que 

acho, na verdade, nem tenho tanto domínio, mas que se for essa a 

realidade,  não  sei,  pensar  uma  forma  de  apresentação  dessas 

estratégias, exclusivamente, para o Conselho Curador, sem torná-las 

pública para não dificultar determinado processo empresarial.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Obrigada.   Conselheira  Maria  da  Penha  e,  depois, 

Conselheira Sueli.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MARTINS 

FERNANDES – Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes.  Quero 

pedir  desculpas  pelo  atraso  da  minha  presença,  mas  vou  falar  o 

porquê, uma questão de acessibilidade.
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Mandaram me apanhar no hotel, talvez por achar que era 

um carro  melhor,  mais  amplo,  numa van,  é  terrível  sair  de  uma 

cadeira de rodas para sentar numa van, mas foi muita boa vontade 

de quem foi me buscar e conseguimos chegar.  Quando cheguei aqui 

me surpreendi,  porque o motorista falou: olhe,  vamos entrar pela 

outra garagem, porque a garagem que vai dar acesso à EBC a van 

não entra na garagem porque é muito alta.  Daí, pensei que fosse 

entrar na garagem da EBC, entramos na garagem da EBC, saímos da 

van  e  fomos  atrás  do  elevador.   O  elevador  adaptado  estava 

quebrado,  o  outro  elevador,  que  não  é  adaptado,  é  um elevador 

comum, também estava sem uso.  Daí, voltamos para a garagem, o 

rapaz foi buscar um carro de quatro portas, que, no caso de não ser 

um adaptado, o de quatro portas é suficiente, entrei o carro, vieram 

me deixar aqui e só cheguei há pouco tempo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Realmente,  lamento  muito  essa  sua  história,  essa  sua 

aventura.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MARTINS 

FERNANDES – É só para dizer que, às vezes, como aquele setor não 

é muito utilizado, porque são poucas as pessoas cadeirantes, então, 

quando  acontece  um  dano  não  é  notificado,  não  é  levado  em 

consideração.  Ninguém usa e vai deixando, o que é muito comum 

acontecer, não é tão raro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Mas  tenho  certeza  que  não  vai  mais  acontecer  com a 

Senhora.
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CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MARTINS 

FERNANDES – Também gostaria de falar que, quando participamos 

de algumas reuniões da Câmara de Direitos Humanos, se falou da 

necessidade de estarmos conscientizando jornalistas, profissionais da 

comunicação, sobre como tratar a violência doméstica em órgãos de 

comunicação.

Enviei,  no  ano  passado,  um  projeto,  só  que,  quando 

solicitei,  desta  vez,  para  esse  projeto  ser  incluso  no  Plano  de 

Trabalho,  não  foi  encontrado.   Estava  sem  o  e-mail que  enviei, 

porque teve uma pane no meu computador e o perdi.  Então, não 

pude localizar, exatamente, a época que enviei esse plano para cá, 

mas trouxe hoje impresso, que é o projeto “Defensoras e Defensores 

dos  Direitos  à  Cidadania”,  que tem como objetivo  a  promoção de 

mudanças na atitude dos cidadãos diante da questão da violência 

doméstica praticada contra a mulher.

O projeto oferece aos profissionais da comunicação social 

com  habilitações  em  jornalismo,  em  radialismo,  o  curso  mídia 

“Violência Doméstica e Responsabilidade Social”.  Gostaria que fosse 

analisada a possibilidade de o Instituto Maria da Penha passar este 

curso  para  os  profissionais  da  EBC para  que  pudéssemos  ter  um 

padrão de comunicação em relação à violência doméstica, entendesse 

o porquê da violência doméstica e o que precisa ser descontruído na 

nossa  sociedade  para  que  sejamos,  tenhamos  uma  política,  uma 

maneira de ser mais igualitária na comunicação da EBC.

Está aqui o projeto que vou lhe entregar para analisar.

Obrigada.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vou encaminhar ao Presidente, com certeza.

Conselheira Sueli.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO – Vou fazer só duas 

pequenas observações e reforçar mais na realidade, porque acho que 

todos já colocaram muito bem as questões.

Quero reforçar o Daniel e o Mário na questão da América 

Latina e na análise dos números.  O Daniel colocou muito bem essa 

questão da análise dos números e disse à Regina, volto a repetir, que 

os números que recebemos por  e-mail – viu Ana e Nelson – com a 

audiência.  Olhei e, para mim, não significa nada 03, 05, 04, 003. 

Não consigo, se não tiver uma análise, ver; não consigo enxergar o 

que significam, tem que ter uma tradução desses números, tem que 

ter alguém de estatística, alguém que faça a leitura, que seja bom 

em leitura de pesquisa.  Então, não adiantam os números para nós, 

só eles, sozinhos, como também a questão da Regina, a Ouvidoria é 

importante, mas precisamos de uma análise mais de conteúdo.

Outra  coisa,  a  América  Latina  –  viu  Nereide  –  é 

importante, você falou que foi ao Equador e tudo, mas ela precisa 

estar na nossa pauta diária, não pode ser uma vez que vai lá e faz o 

debate, vai outra vez e faz o debate.  Entendeu?  Porque estamos ao 

lado.  Tenho mais de 20 anos de jornalismo, dos quais a maior parte 

em televisão.  E o caminho da notícia conhecemos bem; temos um 

estudo do caminho da notícia, que sai da América Latina, vai para os 

Estados Unidos e volta para nós.  Esse é o caminho da notícia, senão, 
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sai  da  América  Latina  –  são  estudos  comprovados,  já  estudamos 

muito e é esse o caminho – ou vai à Europa, através das agências, e 

volta para nós.

Vou citar  uma delas,  que é a Rede Globo,  que todo o 

mundo cita como exemplo, porque, realmente, é a que tem o poder 

de informar ao cidadão brasileiro; a maior oferta de informação que 

temos  é  a  da  Globo;  infelizmente  é  isso,  eles  que têm a  grande 

oferta,  não temos grandes ofertas de informação e eles têm cinco 

correspondentes em Nova York, nenhum na América Latina, até outro 

dia.

Estava tentando lembrar o nome de uma amiga nossa, 

que está lá agora, a Délis Ortiz, que acabou de chegar, por acaso, em 

Buenos Aires.  Acabaram de falar que chegou a Buenos Aires e cobriu 

o Congresso.   Eu a conheço: ah, você foi  embora Délis.   Ah,  me 

mandaram para a Argentina, ou seja, olha a volta, e estamos colados 

na América Latina, são nossos irmãos e estamos colados.

Então, temos que pensar nisso, Nelson.  Sei que é difícil, 

sei de todas as dificuldades, tenho conhecimento de causa, sei que é 

complicado esse negócio de acordo de cooperação,  mas acho que 

temos de nos esforçar e ir atrás.  Muito bem o Daniel e o Mário terem 

colocado essa questão.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Não temos um nos Estados Unidos, temos dois.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Depois você dá essa informação.  Obrigada.  Conselheiro 

Takashi e, depois, o Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – São dois comentários 

rápidos.  Em relação ao anexo que fala sobre a programação da TV 

Brasil, na pág. 7, está escrito que vocês estão programando passar 

os  filmes  do  Mazzaropi.   Gostaria  de  parabenizar  a  iniciativa  de 

recuperar  a  filmografia  desse  grande  brasileiro,  mas  o  meu 

comentário  é  o  seguinte:  os  filmes  do  Mazzaropi  têm  um  sério 

problema, que é o  áudio.   Aliás,  nesse sentido,  uma reunião que 

fizemos na Câmara de Direitos Humanos, há tempos, estava presente 

o  Conselheiro  João  Jorge,  a  Conselheira  Maria  da  Penha,  a 

Conselheira  Ana  Veloso  e,  também,  o  Conselheiro  Paulo  Sérgio 

Pinheiro,  e  comentamos sobre outro  clássico do cinema brasileiro, 

porque  o  ambiente  era  muito  propicio,  que  é  o  “Pagador  de 

Promessas”, que é um filme de primeiríssima qualidade, que tem o 

mesmo problema do áudio ser muito ruim.

Então  a  minha  sugestão  seria  a  seguinte  e  não  seria 

exatamente para a EBC e, sim, para o Ministério da Cultura: se não 

seria  possível  o  Ministério  da Cultura patrocinar  a  recuperação do 

áudio  desses  filmes  clássicos  da  filmografia  brasileira.   Esse  é  o 

primeiro comentário.

Segundo  comentário,  na  pág.  34,  onde  tem  a  grade, 

consta lá um programa, que é a “Galera do Surf”, esse programa está 

melhor descrito na pág. 102, e volto a essa temática, não querendo 

ser  chato,  acho  que  é  um programa que  não  contribui  de  forma 

alguma  para  a  formação  crítica  da  cidadania  dos  nossos  jovens. 

Então, a minha sugestão seria a de que ele, na medida do possível, 
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fosse substituído por algum programa mais condizente com a linha 

editorial, principalmente a linha de diretrizes filosóficas da EBC.

Era isso, obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Dentro do que a Sueli falou, lembraria uma coisa histórica: o  boom 

da literatura latino-americana aconteceu depois que veio da Europa. 

Agora, quando era face a face, não acontecia, isso é uma lembrança 

histórica.

Colocaria  outra  questão  que  a  gente  discutiu  e 

debatemos,  na  sexta-feira,  no  Rio  de  Janeiro,  com  o  pessoal  de 

música clássica,  música de concerto,  que está faltando para a  TV 

Brasil música clássica.  Por exemplo, fomos informados que o Brasil 

tem um tesouro escondido de 300 anos de compositores, foi a região 

onde  mais  se  desenvolveu  a  música  de  concerto  na  região  e  é 

desconhecido dos brasileiros.

Então,  acho que está faltando neste Plano de Trabalho 

contemplar a música de concerto, que os elitistas dizem o seguinte: 

que a música de concerto é uma coisa elitista, quando não é, e que o 

povo não vai gostar, enfim, que não dá.  Mentira, esse é o argumento 

de quem é elitista, que não quer.  Toda a vez em que há concertos, 

há muita audiência.  Também na programação, fica como sugestão, 

infantil colocar algum programa específico para a garotada de música 

clássica,  de  música  de  concerto,  aproveitando  que,  agora,  no 
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currículo escolar, nos colégios brasileiros, voltou, na minha época era 

o Canto Orfeônico, agora tem outro nome, Educação Musical, que é a 

mesma coisa do Canto Orfeônico.

Então,  acho que tem de aproveitar  esse espaço que a 

garotada nessa fase vai curtir e vai conhecer, dar oportunidade para 

eles  conhecerem  e,  ao  conhecerem,  vão  gostar,  vão  curtir  essa 

música e ter acesso, e também precisamos ter acesso, a esse tesouro 

escondido que nos foi informado.  O Daniel e a Ana estavam lá e acho 

isso importantíssimo.  Então, sugeriria que, na TV Brasil, na rádio, 

inclusive, já tem isso, tem programação desse tipo para as crianças. 

Que a TV Brasil entrasse nessa área, é muito importante, que vai dar, 

ia falar aqui ibope, audiência, porque ibope não serve para a gente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não podemos usar mais isso.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  É 

isso.  Fica a sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Conselheiro,  obrigada.   Representante  do  Ministério  da 

Cultura, Débora Peters.

A SRA. DÉBORA PETERS (Representante do Ministério 

da  Cultura)  –  Só  para  esclarecer,  a  recuperação  de  filmes,  pela 

cinemateca, realmente, é uma das prioridades da cinemateca.
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O Mazzaropi, quando da inauguração da TV Brasil, dia 2 

de  dezembro,  foi  negociado  para  recuperar,  já  casando  com  a 

exibição na TV Brasil, que é uma coisa que está acontecendo agora 

para se ter uma ideia.  A questão de negociação de direitos é uma 

coisa muito demorada, normalmente, são vários envolvidos, depois 

que vai  atrás dos filhos, dos parentes, dos netos, enfim, tem que 

pegar autorização de todo o mundo.

A questão do som, dependendo do filme, teve uma época 

que  não  se  cuidava  muito  da  questão  do  direito  autoral,  então, 

colocava  uma  música  estrangeira  sem ter  pago  o  direito  autoral. 

Então, recuperar é uma questão, depois, conseguir empacotar isso 

para  licenciar  é  outra,  porque  envolve,  tem de  ter,  realmente,  o 

interesse  de  toda  a  família,  de  todos  os  herdeiros  envolvidos,  o 

trabalho de recuperação custa de 3 a 6 milhões, o que leva uns dois 

anos,  é  um  trabalho  muito  demorado,  tem  filmes  que  não  têm 

negativos, às vezes, têm que ser recuperados a partir de cópias e 

têm filmes que o negativo de som, porque o som sempre ficou num 

segundo  plano,  foi  a  pedra  no  sapato  do  cinema,  porque  nunca 

acompanhou  a  evolução,  agora  é  que  está  acompanhando  muito 

mais, se desenvolvendo mais, o digital está propiciando isso.  Mas, na 

época  do  filme,  a  questão  da  captação  do  áudio,  sempre  foi  um 

problema  e  a  guarda  desses  negativos,  para  restauração,  é  uma 

busca, é uma pesquisa que demora muito.  Esperamos, realmente, 

neste ano, estar retomando essa recuperação de filmes.

Já citei o “Canal 100” recuperado, que também era um 

acervo fantástico,  toda da filmografia  do Glauber  Rocha,  também, 

está na cinemateca, o do Mazzaropi, quer dizer, existe uma fila de 

filmes para ir  se fazendo,  mas depende,  realmente,  de todo esse 

conjunto complexo de fatores para conseguirmos recuperar, não é só 

uma questão de definir  a política e ter  o dinheiro,  que também é 
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difícil e, depois, tem todo um trabalho que leva bastante tempo e a 

capacidade da cinemateca, às vezes, nem sempre consegue dar conta 

de tudo ao mesmo tempo.

Mas você tem total razão, também espero que tenhamos 

cada  vez  mais  filmes  recuperados,  exibidos  e  com  retorno  desse 

público para a TV pública.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Débora.

O Nelson só quer uma informação sobre este CD que está 

sendo distribuído.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Porque tem 

gente que está indo embora e não ficará sabendo o que é o CD.  É 

um grande esforço que o nosso gerente de São Luís do Maranhão, da 

nossa geradora do Maranhão, que fez um trabalho no Carnaval.  O 

Eduardo até podia dar o informe, depois, do Carnaval, ao final, mas 

acho que o vídeo é sobre o Carnaval.

Mas é só para dizer o seguinte: o Maranhão mostrou uma 

garra muito grande, as pessoas fazendo sem grandes condições, mas 

aquilo de fazer diferente eles conseguiram, só para dar um exemplo 

do que tem aí, a TV Brasil, no Maranhão, criou um novo evento de 

Carnaval  no  Maranhão,  ao  levar  os  blocos,  as  manifestações 

populares  da  diversidade  cultural  do  Maranhão  para  falar  do 

Carnaval, durante o dia, numa praça, virou outro evento de Carnaval, 

e a Secretaria Estadual já está interessada, inclusive, em patrocinar 
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esse  evento,  colocar  isso  como  um evento  de  carnaval  da  grade 

deles.

Então, é só para terem a oportunidade de ver o que foi 

feito no Maranhão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Estou  com  um  problema  de  logística  agora,  porque  o 

pessoal do buffet tem que ir embora.  Convido a todos para fazermos 

um breve lanche e, no máximo em 15 minutos, voltamos.

(Intervalo)
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Antes de passar a palavra para você, Nelson, a Conselheira 

Ima  me  pediu  a  palavra  para  fazer  uma  última  colocação 

rapidamente.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – É só 

para dizer que considerei, realmente, que a Diretoria da EBC avançou 

com  o  Plano  de  Trabalho,  a  complementação  que  solicitamos  foi 

atendida, em relação ao que estava faltando, ao que nós apontamos, 

mas, no meu entender, ainda falta muito para que façamos um bom 

planejamento anual de trabalho na EBC.

Sempre vejo um planejamento anual de trabalho na EBC. 

Sempre  vejo  um  planejamento  anual  em  respondermos  quatro 

perguntas  importantes:  primeiro,  como vamos  fazer?,  que  são  os 

métodos; o quando?, que é o tempo necessário; com que recursos?, 

que são os recursos necessários; e para quem estamos trabalhando 

nesse planejamento?.

Da forma como o Plano está apresentado, primeiro o que 

fragmentou um pouco mais dessa questão da não aprovação na sua 

totalidade,  mas  concordo  com  o  Daniel,  que  precisamos, 

urgentemente, fazer não diria um manual, mas, pelo menos, discutir 

a  metodologia  de  elaboração  de  um Plano,  que  o  Conselho  acha 

importante para o seu monitoramento, seu acompanhamento.

Em relação à rádio, especificamente, queria saber, vi que 

há  uma  série  de  perspectivas,  as  questões  estratégicas  de 

fortalecimento da marca das emissoras, a questão do aprimoramento 
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da qualidade técnica, convergência de mídias etc. e há uma relação 

direta  com o  alinhamento  de  investimentos  e  o  custeio  ao  plano 

estratégico, que não vi na televisão.  Pergunto: qual a perspectiva de 

fortalecimento  da rádio,  do setor  responsável  pela  rádio  para  que 

isso, realmente, aconteça de forma articulada com o planejamento 

estratégico e outras ações da EBC?  Fiquei um pouco em dúvida de 

como isso vai ser feito.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Também gostaria e esperei para falar por último, Nelson, 

queria saber, sei que não é da alçada do Conselho Curador a questão 

da  implantação  do  Plano  Estratégico,  no  sentido  da  gestão,  de 

superintendências, departamentos e coisas do gênero, se há algum 

projeto, alguma perspectiva, alguma estratégia para as rádios nesse 

sentido,  especificamente?   Não  me  lembro  do  Plano  Estratégico, 

especificamente  para  as  rádios.   Se  você  puder  dar  alguma 

informação, porque isso faz parte da estratégia para os veículos na 

verdade.

Vou passar a palavra para você.  Acha que 15 minutos ou 

menos?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não sei se 

consigo menos, mas vou tentar, porque são muitos pontos e nunca 

gosto de deixar sem responder.

Primeiro, queria pedir desculpas à Maria da Penha, porque 

é  algo  que  nos  empenhamos  tanto  para  não  acontecer.   Quando 
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cobramos  da  administração  do  prédio  fazer  coisas  que  estavam 

previstas  para  serem  feitas,  inclusive  este  elevador,  sempre 

pensávamos,  e  eu  expressava  muito  isso,  falava  assim:  gente,  a 

Maria da Penha tem que entrar  pelo mesmo lugar que entram os 

demais  Conselheiros  neste  prédio.   Não  aceito  que  seja  de  outra 

forma, porque existe uma Convenção da qual somos signatários que 

assim  prevê,  e  uma  Convenção  da  qual  somos  signatários,  da 

Organização das Nações Unidas, vale como Constituição.

Então, não consigo conceber isso, eles sabem que quero 

que se coloque direto,  aqui  na entrada,  um elevador,  para que a 

pessoa  que  entre  pela  calçada,  que  tenha  dificuldade  de 

acessibilidade, possa entrar.

É uma luta que estamos travando e, como disse a Ana, se 

acontecer  e  espero  que  não  aconteça,  francamente,  vai  ter 

consequências sérias aqui dentro por todo o processo, porque não é 

concebível que tenhamos uma pessoa que sabemos que tem um tipo 

de deficiência e cometamos tantos erros num processo como esse. 

Então, peço ajuda, inclusive, ao pessoal da Secretaria do Conselho 

que, se puderem lembrar essas coisas, se não lembrarmos, sempre 

uma lembrança a mais ajuda, para que façamos.

Quando falou na van,  até  imaginei  que era  a van que 

pedimos para a empresa que contratamos, terceirizada, para ter uma 

van adaptada para as pessoas com deficiência, porque temos uma 

repórter  com deficiência que,  para ser  levada aos locais,  depende 

também, até para não ter constrangimentos, de uma van adaptada. 

Acho que pode ter tido uma grande confusão a partir daí, mas vamos 

aqui  apurar  para  ver  devidamente  o  que  aconteceu,  e  espero, 

sinceramente, que isso não aconteça mais não só com a Senhora, 
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Conselheira,  mas com qualquer  pessoa com deficiência que queira 

entrar na nossa Empresa, e estamos trabalhando para melhorar isso.

Quanto ao curso, acho que é absolutamente pertinente, 

vamos pedir  para conversar,  o pessoal,  principalmente o Edgar,  o 

Silvio, de lembrar lá para verificarmos, entrarmos em contato com o 

Instituto, porque acho que é importante esse tipo de conscientização 

não só em relação a isso, mas outro dia teve um incidente, no Rio de 

Janeiro, que disse: temos de preparar os nossos atendentes para a 

questão da discriminação em relação a tudo na vida, as pessoas têm 

que receber as pessoas de uma maneira diferente, preparar o nosso 

quadro, está na nossa política de acessibilidade, que já aprovamos 

aqui e apresentamos ao Conselho.

Então, para além, inclusive, dessa questão, precisamos e 

cobrei no outro incidente, que qualificássemos os nossos atendentes 

para que não tivéssemos mais incidentes daquele tipo nunca mais na 

empresa, porque a pessoa se sentiu agredida e, na verdade, era por 

questões apenas de atendimento, um cuidado a mais em relação a 

isso não teria passado a impressão de discriminação como a pessoa 

se sentiu naquele momento.

Vou começar de traz para frente, primeiro, para falar das 

rádios, o que faltou mesmo, mas tinha justificado na reunião anterior. 

Desculpem-me,  mas  é  absolutamente  irresponsável  termos  uma 

estratégia para as rádios enquanto não definirmos a questão da rádio 

digital,  porque podemos fazer investimentos todos numa linha e o 

Governo tomar outra decisão.  Então, estamos presentes no Comitê 

que está discutindo a rádio digital, com seis pessoas da EBC: temos 

dois representantes pela Secom, dois pela Mark e dois pela Arpub, 

três titulares e três suplentes.  Estamos discutindo isso e invertemos 

a lógica da discussão dentro da Comissão.
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Primeiro, precisamos decidir ondas curtas, estamos com 

essa questão, porque, se não tivermos o botão ou a recepção, no 

receptor que vai receber ou AM/FM, também em ondas curtas, se não 

tiver o mesmo receptor, então, a política de ondas curtas passa a ser 

a política da EBC, porque não tem ninguém mais transmitindo em 

ondas  curtas.   Tirante  a  rádio  cultura  do  Pará,  que  são  ondas 

tropicais, ou seja, a política é nossa.  Nós vamos ter que decidir qual 

é o que achamos mais interessante para nós.  Aí, sim, vamos ter a 

questão do rádio na questão da digitalização.

A par disso, há outra questão.

Estamos propondo ao nosso Conselho de Administração, 

amanhã  haverá  uma  reunião,  conceito  de  uma  reestruturação  na 

empresa,  a  partir  das  plataformas,  que  são  decorrência  do 

planejamento estratégico.  É apenas o conceito.  Na reunião do dia 

12 haverá  uma – se for  aprovado o conceito,  e  espero que se o 

aprove,  porque  já  apresentei  individualmente  aos  conselheiros, 

apesar de não saber ao certo, pode ser que haja questionamentos e 

isso  não  seja  aprovado,  então  temos  que  esperar  acontecer,  e 

sempre tomo o cuidado de não anunciar  as coisas que ainda não 

aconteceram, porque se cria uma expectativa e, depois, fica-se refém 

dessa expectativa e a todo momento precisa dar satisfação de algo 

que ainda não estava amarrado.  Uma satisfação de algo que não 

depende só de você.  Costumo dizer que não aposto nem nas coisas 

que dependem de mim, quanto naquelas que não dependem, como 

jogos de futebol dentre outras coisas.  Ou seja, com relação a tudo 

aquilo que não depende de nós é melhor se ter cautela.  Depois que 

as  coisas  estiverem  consagradas,  então  poderemos  apresentar  e 

dizer  qual  é  a  proposta  vencedora.   No  caso  específico  dessa 

reestruturação, ela envolve a organização por plataformas em que o 
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rádio ganha uma dimensão que ele não tem.  Hoje, ele tem uma 

estrutura que é uma superintendência.  Depois ele vai estar ao lado 

da tevê e da web, que são nossas plataformas ou agência, no caso do 

jornalismo,  que  o  colocará  em  pé  de  igualdade  em  todas  as 

estruturas, como na estrutura de produção, de programação.  Além 

disso,  sou  uma  pessoa  de  lá,  o  primeiro  grande  veículo  em que 

trabalhei foi no rádio.  O Eduardo trabalhou no rádio muito tempo, 

trabalhou na Voz da América.

Nós temos a preocupação em elevar o rádio ao nível que 

achamos que ele  merece.   É mais  complicado?  É.   Em qualquer 

empresa de comunicação a televisão tem potencial maior, porque ela 

é quem atrai mais recursos, a capitação de recursos.  Nós e nossa 

televisão,  e  não  aconteceu  em  função  da  capitação  de  recursos, 

porque os recursos vêm do Tesouro Nacional, mas foi em função de 

criar dentro do campo público um veículo que o campo público não 

tinha.  No rádio se tinha muito, desde as próprias comunitárias até 

muitas rádios educativas, muitas rádios com música, inclusive com 

música clássica há muitas rádios por aí afora.  Inclusive comerciais. 

E nós precisávamos reforçar a televisão.

A  gestão  passada,  no  meu  entender,  corretamente 

colocou muitas fichas na televisão porque era a intenção criar algo 

novo.  Era isso que havia sido demando.  Foi demando pela sociedade 

no Fórum da tevê pública, uma tevê pública.  Ninguém demandou um 

rádio público.   Não há mais.   Estamos construindo uma rede que 

começou pelas rádios da Amazônia, e agora estamos indo para o Sul, 

para uma construir  uma rede pública  de rádios,  porque é esforço 

nosso, mas não estava claro que a rede que tínhamos que construir 

era de rádio, estava claro que era de televisão.  Mas nós sentimos 

como nossa obrigação e estamos dando peso a isso, agora.
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Em relação ao rádio, muitas das coisas que faltam são 

coisas  das  quais  ainda  não  temos  a  noção  exata  do  que  vai 

acontecer.  Acho que esse documento que veio, agora, do rádio, na 

verdade estava pronto há mais tempo do que o da televisão, que foi e 

voltou por várias  vezes, porque considerei  o do rádio,  em que fiz 

pouquíssimos  reparos,  em  relação  ao  do  rádio  porque  achei  que 

estava muito bem.  O rádio, sob a liderança do Guilhon, o rádio já 

vinha fazendo planejamentos anuais, então, o rádio já está melhor 

preparado.   A  televisão,  o  restante  da  Empresa,  por  ser  muito 

grande,  disperso  estava  com  mais  dificuldade,  ele  estava  na 

(fazeção),  ou  seja,  vamos fazer,  vamos colocar  programas  no  ar, 

vamos  estruturar  nossos  programas,  vamos  captar  recursos  para 

fazer isso.  Quer dizer,  muito fazer.  Nós, no ano passado, quase 

paramos a Empresa para fazer um planejamento estratégico, porque 

entendíamos que era a base de tudo.  A Empresa tinha que pensar 

para onde ela tinha que ir.  E discutimos com todos, com o Conselho 

Curador, com todos os nossos Conselhos.  Fizemos uma discussão 

muito  ampla.   E  agora  existem  as  decorrências  do  planejamento 

estratégico.  Por isso há muitas coisas que, às vezes, não dá para 

darmos o cronograma, aqui, a meta, aqui, porque ainda não temos. 

Estamos  construindo.   Os  nossos  indicadores  de  metas  do 

planejamento estratégico, vamos construí-los no segundo trimestre. 

Por  quê?   Porque  terminado  o  planejamento  estratégico, 

consideramos que era urgente, urgentíssimo fazer o redesenho dos 

projetos e o redesenho da estrutura, porque senão a estrutura não 

responde ao planejamento.

E,  agora,  estamos  negociando,  aí  vem  o  relatório  de 

gestão  e  o  próprio  plano  de  trabalho  O Conselho  Curador  gastou 

muita energia para fazer isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só para encerrarmos esse ponto, vamos dizer, que a nova 

estrutura, digamos, da superintendência do rádio, seja lá como for, o 

rádio vai ser fortalecido.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – O rádio vai 

ser fortalecido porque na nova estrutura não tem uma coisa só para 

rádio.   Estou  dividindo  em  plataformas.   Tenho  uma  área  de 

programação  para  pensar  programação  para  o  rádio,  para  a 

televisão, programação para web e vou ter uma pessoa específica em 

cada área  pensando só nisso.   Na produção a mesma coisa.   No 

jornalismo  a  mesma  coisa.   Isso  porque  é  um  novo  conceito  e 

aproveito para dizer, já falando do operador, de certa maneira, sei 

que a discussão é longa e que não dá para fazermos, aqui, mas vou 

só pontuar essa questão.

Em todos os lugares do mundo a discussão está sendo 

feita em relação a isso.  E o consenso das pessoas, pelo que tenho 

apurado das pessoas  que estão estudando o assunto,  de diversos 

matizes, é que o rei da programação de audiovisual é o conteúdo. 

Nós temos que nos preocupar com o conteúdo.  Pena que o Murilo foi 

embora, senão ele concordaria em 100% comigo.  O conteúdo que é 

importante,  a  plataforma,  as  redes  de  distribuição  não  são  mais 

importantes, não são mais estratégicas.  Isso já morreu.  Por quê?

Entendo  as  preocupações  da  questão  da  soberania 

nacional, de tudo o mais.  Mas isso já era.  No mundo inteiro esses 

paradigmas estão quebrando.  Uma rede, daqui a pouco, a rede de 

rádio não existe mais.  É o telefone celular, colegas.  Antenas para 

rádio?   Os  rádios  estão  cada  vez  mais...isso  é  bom  porque 

democratiza.  Não é preciso ter uma estrutura, enorme, custosa, que 
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custa  caro  para  se  fazer  uma rádio.   É  colocar  um aplicativo  no 

celular e ouvir a rádio que se quer.  Você escolhe e monta sua rádio. 

Isso  é  o  conteúdo,  e  que  vai  carregar  a  importância.   Em  que 

plataforma ele está não importa.

O caso da televisão é a mesma coisa.  A televisão, daqui 

a pouco, será o celular.   O forno micro-ondas vai ser a televisão. 

Todos  os  aparelhos  eletrônicos  estão  convergindo.   As  coisas  vão 

caminhar  para  uma  folha,  fina,  e  isso  ser  uma  plataforma  de 

recepção  de  audiovisual.   Então,  o  importante,  para  nós,  é  o 

conteúdo.   E  por  isso  fizemos  uma  estrutura  de  integração  dos 

conteúdos.   Lá  tem que ter  um planejamento  integrado,  pensado 

para todas as plataformas, e a distribuição, depois,  vai  acontecer. 

Cada plataforma distribui uma operação de cada plataforma.

A estratégia da comunicação e da comunicação pública, 

volto a insistir e frisar, a estratégia é a inteligência.  É a formatação. 

Isso  foi  o  que  continha  a  maioria  dos  pedidos  de  vocês.   É  o 

conteúdo.   E  essa  estratégia  que  estava  permeando  tudo,  cuja 

indagação era: “qual é a estratégia da EBC, qual é a estratégia do 

jornalismo, qual é a estratégia da programação?” Essa estratégia que 

será o forte.  É aqui que vamos ter que cuidar.  E ter fiscalização, 

controle, multa, punição etc. para quem não entregar do jeito que eu 

quero,  o conteúdo que quero e distribuído do jeito que eu quero, 

conteúdo que é distribuído.  As redes, hoje, já têm obrigações de ter 

99,97% de confiabilidade.  Vejam que são só 0,3% que se pode tirar 

da programação, tirar do ar.  Isso é uma coisa que está mudando.

Portanto, só queria deixar essa questão, tanto do rádio 

quanto das redes, e não me furto a discutir o operador de rede, por 

achá-lo  muito  importante,  estratégico  para  o  país,  para 

economizarmos  recursos  públicos.   O  operador  economiza  recurso 
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público, porque, hoje, estamos com duas redes em paralelo e, daqui 

a pouco, ela vira três.  A rede legislativa trilhou um caminho.  Por 

quê?   Porque  a  rede  do  Poder  Executivo  não  andava.   Ela, 

corretamente, avançou.  Existem outras redes que, daqui a pouco, 

estarão avançando,  e todas do campo público.   Estou preocupado 

com isso.  Discuto a respeito no Ministério.  O Érico sabe, ele está 

aqui.  E vou ao Ministério da Educação e digo que precisamos ir ao 

canal da Educação, vou lá e...  já falei isso no Ministério da Cultura, 

para a Ministra Marta, já falei para a secretária executiva, a Janine. 

Ou seja, tenho procurado conversar as áreas do governo de que isso 

é uma coisa importante.  Por isso, fizemos um projeto piloto em João 

Pessoa para mostrar também o potencial que a tevê digital tem no 

auxílio à cidadania, mas com a prestação de serviço do estado.  Lá 

em João Pessoa, os relatos que me chegam, são muito bons.  E digo 

que primeiro  quero o  relatório,  e  não é o  evento  do dia  13 não, 

porque disse que o evento do dia 13 estaria cancelado enquanto não 

recebesse o relatório, porque não sei o que diz o relatório, e vai que o 

relatório diz que o negócio não foi bom.  Então não vou fazer evento 

se for assim.

Quero  primeiro  ver  os  resultados,  e  ao  chegarem  os 

resultados, e o Banco Mundial não é meu, ele é quem está fazendo o 

estudo de impacto socioeconômico lá para saber se aquelas pessoas, 

por intermédio do acesso – são 100 famílias beneficiárias do Brasil 

sem Miséria, 100 que estão utilizando as crianças, as pessoas, têm 

acesso  às  informações  para  saber  onde  tem  emprego,  onde  tem 

qualificação profissional, informações para retirada de documentos – 

ou seja, para acesso à cidadania.   Estamos fazendo esse trabalho 

para que ele seja mais um elemento que ajude a convencer a quem 

deve ser convencido de que esse é um baita de um projeto do estado 

brasileiro.  Que ele está imbricado com o projeto da universalização 

digital, da inclusão digital.  Nós estamos dentro de um programa, ou 
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seja, nossa missão está dentro de um programa do Ministério das 

Comunicações que se chama Comunicações para o desenvolvimento 

à inclusão e à democracia.  E nós incluímos as palavras inclusão e 

democracia lá dentro.

É  isso.   Isso,  que estamos chamando provisoriamente, 

que é muito mais que nosso operador de rede, muito mais que nosso 

projeto piloto, lá, estamos chamando de Brasil 4D, porque é o Brasil 

se desenvolvendo, tendo democracia e diversidade por intermédio do 

digital.   A digitalização é uma das coisas mais importantes para o 

avanço democrático do país e para o avanço de soberania do nosso 

país.   E  precisamos  avançar  nisso  e  isso  é  importante.   Agora, 

queremos  nos  imbricar  nisso  e  para  isso  é  fundamental  termos 

acesso aos recursos sobre os quais o Fioravante falou.  Acho que ele 

se antecipou um pouco.  Sou mais cauteloso nessas coisas.  Sempre 

espero.  Digo isso, pelo fato de ele achar que vai sair sentença.  Ele é 

favorável.  Eu sou reticente.  Penso em qual recurso que vou fazer se 

a sentença for contrária.  Eu estaria pensando dessa forma, porque 

sabemos  que  o  setor  é  muito  poderoso  e  com  capacidade  de 

convencimento muito grande.

Aproveito,  também,  para  falar  que  o  Ministro  Paulo 

Bernardo, disse, hoje, ou nessa madrugada, não sei ao certo, mas 

disse  isso  em  Barcelona,  penso  eu,  que  com  a  cessão  dos  700 

megahertz,  aonde nós estamos.   Estamos lá com dez canais,  que 

nenhuma  televisão  vai  ficar  fora  com  essa  cessão  para  as  teles 

fazerem o 4G, ou seja, fazer com que a televisão, o vídeos venham 

para o celular com velocidade maior do que a que temos hoje.

E disse ao Ministro Paulo Bernardo que sabia que é um 

problema, porque o custo econômico disso,  e  sabemos bem, para 

esse  investimento,  para  o  país  ter  acesso  mais  rápido  a  essa 
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tecnologia, sei que o setor depende muito dessa frequência para o 

custo diminuir muito e tenha mercado para isso.  Agora, vou dizer o 

seguinte: nós precisamos estar com os nossos dez canais, do 14 ao 

59 na frequência do UHF digital, porque, senão, fica parecendo que 

simplesmente o Ministro Hélio Costa deu e o senhor está tirando.

Não é bom.  Temos que ter os nossos canais públicos e 

estamos,  lá,  brigando  por  eles.   E  disse  mais:  temos  que  brigar 

também para que o setor abra mão da disputa jurídica.  Se a juíza 

der uma sentença favorável até facilita para nós, mas o setor precisa 

abrir mão, porque é esse o recurso para fazermos o operador, porque 

sem esse recurso não tem operador nem público nem privado.  Acho 

que  público  não  terá.   Acho  que  o  setor  público  não  vai  ter  um 

operador de rede dele.  Há muita dificuldade, o financiamento é alto 

no setor público e manter os funcionários...  é o seguinte: se for para 

o setor público, ele cria uma dificuldade com o Ministério Público do 

trabalho, por causa da questão de terceirização ou não.  O estado 

brasileiro  está  com  um  grande  problema  que  é  estar  muito 

concentrado na execução das políticas públicas e pouca capacidade 

de formulação de políticas públicas, de gestão das políticas públicas e 

fiscalização  das  políticas  públicas.   É  preciso  descentralizar  a 

execução de política pública e concentrar naquilo que é estratégico, 

que é a formulação.  O setor privado não está formulando a política 

pública,  obrigando  o  setor  público  a  ir  atrás.   É  isso  que  está 

acontecendo no país.

É isso que queremos?  Não.  Então...  portanto, operação 

não é papel público.  Papel público é fiscalizar se a missão está sendo 

cumprida, se o resultado da política pública está sendo alcançado.

Com a questão da América Latina, concordo, e a Nereide, 

por várias vezes fez essa proposta, e não conseguimos encaixar por 
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falta de recursos.  Aí,  nós vamos como podemos.  Tínhamos uma 

funcionária que estava com licença não remunerada, em Bogotá, mas 

a incorporamos essa funcionária para que ela fizesse a cobertura do 

lado  norte  da  América  do  Sul  e  também do  Caribe.   Quer  dizer, 

dobramos essa possibilidade, mas queremos ter também em Nova 

York, onde temos ótimas pessoas.  Nós queríamos ter feito isso nas 

eleições.  Na Venezuela, apesar de não termos conseguido realizar, 

era para termos feito melhor a eleição na Venezuela, a eleição dos 

Estados Unidos, a melhor eleição na França.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só informar que os três conselheiros vão sair às 18 horas e 

10 ou 15 minutos.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Quero 

dizer, colegas, que tenho muita coisa a dizer, ainda.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Hoje?  Dou a palavra a você em outro momento.

Estamos  no  limite,  com  9  conselheiros  presentes. 

Consulto se consideram esvaziada a sessão.  Votamos?  Avaliamos o 

plano hoje?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Minha 

proposta, em função desse esvaziamento, é que se abra a próxima 

reunião às 14 horas com a votação de propostas que os conselheiros 

considerarem  interessantes  para  o  plano  de  trabalho.   Inclusive 
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deveríamos solicitar aos conselheiros que tivessem propostas que as 

encaminhassem  por  escrito  de  modo  que  elas  pudessem  circular 

antes da reunião, não só para conhecimento dos demais conselheiros 

como para conhecimento da diretoria.  Acho que assim poderíamos 

ter mais representatividade para votação de proposta desse tipo.

E  os  conselheiros  poderiam  amadurecer  melhor  suas 

ideias.  Aqui eles as expuseram, ouviram seus camaradas, ouviram 

os  diretores.   Talvez  possam  ter  entendido  de  melhor  alvitre  e 

reformular alguma coisa etc.

Concretamente,  suspenderíamos  a  reunião,  agora,  pelo 

menos do ponto de vista da discussão do plano de trabalho, e os 

conselheiros que tiverem propostas que as façam circular, através da 

secretaria,  de  modo  que,  na  próxima  reunião  possamos  abrir  a 

discussão e votação de propostas.  Acho que com esse Conselho já 

esvaziado não é prudente submetermos a voto propostas que são 

importantes.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Quero 

discordar do meu amigo Aron.  Acho que em princípio, vamos repetir 

o que já fizemos de outra vez.  Deveríamos aprovar, em princípio, o 

plano,  abertas  as  discussões  e  sugestões  eventuais.   Mas,  em 

princípio, esse foi um plano feito pela diretoria, trabalhosíssimo, com 

dificuldades de tempo inclusive.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas o 

plano já foi aprovado na reunião passada, conselheiro.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Exato, 

o mesmo caso.  Aliás, até a proposta foi sua.  Que continue o plano 

em sendo aprovado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Na  verdade,  conselheiro,  nós  temos  10  conselheiros 

presentes.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Exato, 

temos quórum.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO REIS  FILHO –  Mas 

daqui a 5 minutos estaremos em 7 conselheiros.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Esse é 

um fato, mas como você mesmo propôs da outra vez, o plano, em si, 

já está aprovado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Concordo com o conselheiro Paulo, porque senão vamos 

discutir  novamente  na  próxima  reunião  e  vamos  prolongar  essa 

votação.  A sugestão é que se reavalie.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Minha 

proposta  não  é  rediscutir  o  plano  genericamente,  uma vez  que  o 

plano  já  foi  aprovado  e  consensualmente  todos  se  manifestaram 
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favoravelmente  às  mudanças  feitas.   Agora,  surgiram  várias 

propostas concretas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Mas 

essas  poderão  ser  feitas  sempre,  porque  esse  é  um  plano  em 

processo.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Pois é, 

essas  propostas  é  que  não  deveriam  ser  votadas  agora,  de 

afogadilho, deveriam ser votadas na abertura da próxima reunião.  É 

o que penso.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Para evitar dúvidas, o plano está aprovado.  É isso?  Esta é 

a posição do Conselho.

Sendo  assim,  Nelson,  gostaria  que  vocês  nos 

encaminhassem  um  calendário,  um  cronograma  das  próximas 

reuniões  sobre  o  plano.   Já  conversamos  sobre  isso  na  reunião 

passada.  Acho que temos que ter um cronograma de reuniões.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Eu tenho 

uma proposta que é a seguinte: pode ser em abril ou maio a primeira 

de avaliação do primeiro trimestre, de como andou; e uma segunda, 

que pode ser em agosto ou setembro.  Se a primeira for em maio, a 

segunda  poderia  ser  em  setembro.   Se  a  primeira  for  em  abril, 

faremos  a  segunda  em  agosto  reuniões  de  prestação  de  contas. 

Estou dizendo isso com toda tranquilidade, porque no ano passado 
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tentamos fazer esse acompanhamento do plano de balanço trimestral 

e  expliquei,  na  reunião  passada,  que  o  fechamento  do  primeiro 

trimestre aconteceu em setembro, por causa daquelas idas e vindas, 

de  não  ter  ficado  bom o  suficiente,  de  ter  precisado  de  maiores 

informações  etc.   e  tal.   Até  formatar  um  modelo  que  vocês 

aprovassem.

Esclareço que estou falando de relatório de gestão.  E que 

os  nossos  relatórios  de  gestão  são  trimestrais.   O  que  estamos 

falando é em dar satisfação em relação ao que está sendo proposto 

ou outras sugestões que tenham, a cada 4 meses.  Inclusive essa era 

uma sugestão levantada na reunião passada, do Conselheiro Daniel.

Estou  propondo  fazermos  esses  dois  balanços  parciais. 

Por causa da questão do planejamento do ano passado, como falei 

também, o que temos para esse ano será mais fácil de fazer.  Por 

quê?  Desde o ano passado estamos puxando o calendário.  E volto a 

insistir na questão do calendário.  Ele vinha sem sabermos o quanto 

teremos de dinheiro e mesmo assim tínhamos de dizer o que fazer.  E 

depois veríamos como ordenar essas coisas todas.  Esse ano, a minha 

grande preocupação é estabelecer o seguinte: o dinheiro é esse.  Está 

aqui o que vamos fazer com ele detalhadamente e terá uma parte 

que vamos  ter  que  captar.   Portanto  ela  não  está  100% segura, 

vamos  ter  que  correr  atrás.   E  estamos  com  essas  e  aquelas 

prioridades,  assim  e  assado.   Esse  era  o  sentido  a  que  nos 

propusemos  fazer  esse  plano.   No  próximo,  já  estabeleci  que  a 

programação  vai  demandar  em  abril.   Vamos  ter  até  uma  nova 

seleção  do  banco  de  projetos  agora  para  ficar  em março  e  abril 

aberto,  está  sendo  fechado  o  do  ano  passado.   O  recurso  está 

reservado  em  1  milhão  e  600  para  o  banco  de  projetos  do  ano 

passado.  O Rogério vai dar as respostas e a partir daí já abriremos o 

desse  ano.   A  partir  do  banco  de  projetos,  das  demandas  da 
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programação, as áreas de produção, jornalismo, se artístico, elas vão 

estabelecer uma proposta que vamos lançar para o orçamento já em 

junho.  Essas propostas inclusive podem ser discutidas numa reunião 

com o Conselho, ou seja, as propostas para o ano seguinte.  Disso só 

vamos  ter  certeza  depois  que  o  Executivo  enviar  as  propostas 

aceitas.   Isso  é  no  final  de  agosto.   Então,  a  reunião  de 

setembro/outubro  já  pode  ser  uma  reunião  para  discutir  a  partir 

daquilo que tínhamos dito que faríamos.  Agora não tem todo esse 

dinheiro ou tem mais, o que é muito mais difícil.  Mas se não tem 

todo esse dinheiro o que vou cortar e colocar no lugar.  Ao fazermos 

isso, estamos nos preparando para fazer isso internamente, dentro 

da Empresa.  Isso é independente do Conselho.  Nós já estamos com 

o nosso calendário montado.  É só colocar o do Conselho paralelo a 

esse que vamos trabalhar nele.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que isso atende às sugestões todas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Minha 

pergunta é com relação a assuntos gerais.  Já podemos entrar na 

discussão desse ponto?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Quero 

levantar  uma  questão  de  ordem.   Está  aprovada  a  ideia  de 

solicitarmos conselheiros que tiverem propostas que as façam circular 

para  que  se  considerem  essas  propostas  no  início  da  próxima 

reunião?



109

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sim.  Sem problema.

Acho apenas, e concordo com o Conselheiro Paulo, é que 

tenhamos  que  esperar  a  outra  reunião  para  aprovar  o  plano, 

discutindo novamente.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Dentro 

de assuntos gerais, é só uma pergunta rápida.

Como fica a situação dos dois novos conselheiros, e se há 

alguma novidade sobre isso.  Já faz tempo que enviamos a lista para 

a presidenta.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – O Sílvio 

está escapando na hora em que era para ele responder.

O  SR.  SILVIO  DE  ANDRADE (Representante  do 

Ministério da Educação) – Quanto às indicações já soube que foram 

encaminhadas para consideração da presidenta.  Aguardamos, então, 

esse despacho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Só quero comentar  que tive  pessoalmente  uma reunião 

com a Ministra  Helena  exatamente sobre isso.   Fico contente  que 

tenha dado resultado a reunião.

Obrigado, Sílvio.



110

A  última  informação  é  que  a  Heloísa,  nossa  vice-

presidente, claro, em linha direta com o presidente da Comissão da 

Verdade,  já  marcou  a  reunião  para  terça-feira,  às  10  horas  da 

manhã.

Peço  aos  conselheiros  residentes  em  Brasília  que 

prestigiem.   Evidentemente  que  a  Mariana  vai  passar  todas  as 

informações sobre local e tal.

CONSELHEIRO  TAKASHI TOME –  Peço  desculpas,  e 

não  querendo  abusar  do  cansaço  físico  dos  demais  conselheiros, 

quero fazer duas colocações rápidas.

Uma  é  a  seguinte:  hoje,  de  manhã,  assisti  a  um 

interprograma  e  não  sei  se  é  programete  falando  a  respeito  do 

trabalho das pessoas idosas.  A sequência foi assim: existem pessoas 

que se aposentam, mas voltam a trabalhar; a população brasileira, 

graças à melhoria da saúde etc., etc., população com média etária 

que está aumentando, e isso provoca um desequilíbrio nas finanças 

da previdência etc. etc.  E conclui-se com um exemplo de um senhor 

já aposentado, mas trabalhando, feliz, como porteiro.

O que me preocupa nessa sequência  toda?  Acho que 

esse  é  um  tema  extremamente  sério,  complexo,  e  não  devemos 

tratá-lo de forma leviana e breve.  Digo, porque a impressão que tive 

é que está sendo armado todo um terreno para novamente prejudicar 

os  trabalhadores  em  vésperas  de  sua  aposentadoria  ou  já 

aposentados que eventualmente seriam prejudicados.  Enfim, é um 

tema muito sensível.  Acho que não pode ser tratado da forma como 

está sendo tratado.  Por exemplo, é citado um senhor de idade que 
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está  contente  com  o  trabalho.   Mas  a  pergunta  é:  quantos 

trabalhadores  idosos  que  temos  no  país  e  que  não  conseguem 

emprego.  Não falo nem em idosos.  Temos vários colegas na região 

de  Campinas  que  não  são  desqualificados,  são  engenheiros,  com 

larga experiência, que estão sendo demitidos na faixa de 50 anos, 

portanto, não estão aposentados, e que não conseguem recolocação. 

Então, é muito leviano falar que o Brasil está melhorando, dizendo 

que as pessoas idosas estão conseguindo emprego.  Então, a idade 

mínima para aposentadoria pode ser aumentada.

Gostaria de chamar a atenção para esse ponto.  Não se 

pode tratar esse tema de forma leviana.

A  segunda  questão  é  uma  pergunta  para  o  Nélson,  o 

Eduardo.   A  pergunta  é simples,  mas não sei  se a  resposta será 

curta.

Em relação ao SEAC, é que estou vendo no noticiário que 

há  certa  confusão  da  Anatel  e  das  operadoras  se  alguns  canais 

podem ser transportados, se devem ser transportados etc. e tal.

Quero ouvir e saber qual é nossa posição em relação a 

isso.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Aliás, 

deveria ter feito isso no início, mas a nossa Associação – ABEPEC, das 

Empresas Públicas de Comunicação – no início da semana passada 

fizemos  um  seminário  que  culminou  numa  assembleia  geral  para 

sucessão.  O então presidente Paulo Ribeiro passou a vice e o Pedro 

Osório, do Rio Grande do Sul, aliás, eu falaria isso quando alguém 

falou da tevê E, do Rio Grande do Sul.  O Pedro Osório passou a ser o 
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presidente da ABEPEC e nesse seminário estiveram presentes várias 

pessoas do Ministério das Comunicações para debater essas questões 

todas e também o Marcone, da Anatel.  E nós colocamos isso e eu 

até, como anfitrião aqui, cometi a indelicadeza de colocar o Marcone 

na situação, mas disse para ele que estou com esse negócio aqui que 

eu não aguento, eu tenho que falar porque senão... que é a questão 

do carregamento obrigatório. Queremos ser carregados do jeito que a 

Globo fora,  é  isso  que a  gente  quer.  Eu espero menos.  E  vamos 

trabalhar em outras coisas. Não estamos sendo carregados assim e 

assado, nas condições, o parágrafo que diz que tem de ser sequencial 

do  art.  32  não  está  sendo  cumprido.  Ele  disse  que  estava 

estruturando lá, ficou de verificar, que vai cumprir etc. e garantiu da 

seguinte forma: que eles não vão abrir mão daquilo que está na lei, 

que  no  DTH,  ou  seja,  na  transmissão  por  satélite,  do  jeito  que 

carregar uma tem de carregar as 14.

Portanto, se for um só canal nacional, portanto, se for só 

a Globo do Rio, as outras 13 são iguais, é um só; se for mais de um, 

as outras são iguais. Eu disse a ele: só que tem um problema, nós 

somos a 15ª rede e estamos com o conceito de carregamento das 

públicas. Ele disse o seguinte: a EBC será carregada igualmente a 

essas que estão aí. O cara disse aqui e nós gravamos.

Ainda quero ver isso no papel. Eu preferia estar nas duas, 

preferiria estar no conceito de rede. Eles conceituaram rede, isso que 

nunca foi  conceituado no País e eu quero estar nesse conceito de 

rede para todas as outras coisas que depois podem ser derivadas, e 

não só na lei da TV paga.

Não sei se era especificamente essa preocupação, mas foi 

isso. Nós cobramos, estamos trabalhando em cima disso, estou muito 

empenhado. Por quê? Este ano, quando falo que a prioridade é sinal, 

não é só a questão da qualidade do nosso sinal das nossas geradoras, 
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mas é da ampliação. Nós chegamos mais. E na TV paga eu quero 

chegar aonde a lei diz que eu tenho que chegar, que é em todos os 

pacotes de TV por assinatura.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor Geral) – No dia em 

que saiu essa reportagem em cima do assunto, o Presidente Nelson 

estava acompanhado da Presidente Ana e do Otoni, na ocasião, em 

Londres. Foi quando houve aquele encontro. Eu falei, por telefone, no 

dia,  com  o  Marcone  e  também  com  o  Presidente  da  Anatel.  A 

resposta que me deram foi a mesma que ouvimos aqui quase três 

meses  depois.  Então  esperamos  que  daqui  a  três  meses  ela  se 

confirme, daqui a seis meses ela volte a se confirmar e assim por 

diante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguma manifestação?

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Em relação  ao  que  o  Takashi  falou,  aposentados,  sugeriria,  como 

pauta,  à  EBC  colocar  em discussão  essa  questão  que  se  propala 

muito,  mas muitos dizem que é indiscutível,  de que o sistema de 

aposentadoria está falido, que o INSS vai ter problemas aumentando 

a idade, aumentando o número de aposentados, que se coloque em 

discussão, porque realmente é algo discutível, é um tema que está 

sempre presente.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Nada  mais  havendo  a  tratar,  até  a  próxima  reunião. 

Obrigada a todos.


