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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Boa tarde a todos.

Peço  desculpas  pela  pressa,  por  ter  solicitado  a 

antecipação de nossa reunião, mas corre por conta das perspectivas 

de saída dos conselheiros para o aeroporto que, parece, hoje será um 

pouco demorado, atrapalhado.

Então, vamos começar imediatamente a nossa reunião e 

monitorando  o  que  está  acontecendo  lá  fora  para  podermos  nos 

organizar.

Quer saudar os presentes e lembrar que a reunião está 

sendo  transmitida  pela  internet  no  endereço 

www.cosnselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo.

Boa tarde também aos internautas que nos acompanham 

em tempos de muitas manifestações, debates, etc.

http://www.cosnselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo


Em segundo plano, por incrível que pareça, o jogo é da 

seleção brasileira hoje, daqui a pouco, às quatro da tarde.

Imediatamente passo à leitura e aprovação da ata da 44ª 

Reunião  e,  imediatamente,  passo  a  palavra  ao  conselheiro  Paulo 

Derengoski.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Em 

primeiro  lugar  eu  gostaria  de dar  boa tarde a  todos,  saudando a 

todos  os  presentes  e,  principalmente,  as  novas  aquisições  que  o 

Conselho teve, as novas colegas.

Sobre a ata, é importantíssimo, porque a ata da nossa 

reunião  é  muito  lida.   Não  vou  me  demorar.   Mas,  fiz  uma 

observação.  Eu queria parabenizar e reforçar a tese dita aqui pelo 

nosso companheiro João Jorge Rodrigues, Olodum, quando diz que a 

nossa empresa tem apenas cinco anos de existência.  Portanto, para 

fazermos a discussão do modelo institucional, precisaria que a EBC e 

seus sistemas tivessem sido apropriados pelo grande público, coisa 

que de fato ainda não aconteceu.  Faço das palavras do João Jorge as 

minhas palavras.

Concordo, finalmente, quando ele diz que tudo indica que 

durante um bom tempo a EBC deverá ter, na realidade, como sua 

fonte principal de sustentação esse vínculo com o Governo Federal e 

com o Estado.  Digo isso porque temos cinco anos apenas.  Somos 

crianças.

Aproveito  o  gancho  para  dizer  que,  na  presença  do 

Presidente Nelson Breve e do Garcez, fizemos uma parceria com a TV 

da Universidade Federal de Santa Catarina, essa só tem cinco meses, 



é realmente um bebê, e foi uma parceria muito exitosa, de muito 

sucesso,  muito  prestigiada,  por  três  ex-reitores  e  um  reitor, 

autoridades,  deputados.  Então,  já  estamos em Santa Catarina,  na 

Grande Florianópolis, no ar, num sistema digital de alta tecnologia da 

Universidade Federal.

O Presidente Nelson Breve esteve lá comigo.  Aliás, ele se 

saiu muito bem, foi  muito elogiado e considerado por todos como 

verdadeiro diplomata, o que ele é. Não estou “rasgando cera”, mas 

esse  trabalho  foi  importante  porque  há  muito  tempo  que  Santa 

Catarina tinha uma televisão totalmente desativada e, agora, nós a 

reativamos.  E eles já estão pedindo material para lá.

Era  o  que  eu  tinha  a  dizer  sobre  a  importância  das 

palavras do João Jorge e fazendo o gancho com a nossa empresa, 

que tem cinco anos e a de Santa Catarina que tem cinco meses.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Mais  alguma  consideração  sobre  a  ata  da  reunião 

passada?

Aprovada.

Eu  gostaria  de  passar  imediatamente  para  a  posse  da 

nova  representante  dos  Empregados  e  Empregadas  do  Conselho 

Curador, Eliane Pereira Gonçalves.



Eliane,  seja  muito  bem-vinda.   Eu  já  externei  isso 

pessoalmente.   Quero  dizer,  de  público,  que  é  muito  bem-vinda. 

Tenho certeza de que você dará uma contribuição muito importante 

para nós todos aqui.

Passo imediatamente ao Termo de Posse que vai assinado 

pela Presidente e pela nova conselheira.  Há umas formalidades que 

tenho de ler.

“Termo de Posse da Sra. Eliane Pereira Gonçalves como 

representante dos funcionários da Empresa Brasil de Comunicação ao 

Conselho Curador, na forma abaixo:

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2013, às 

catorze  horas,  em  ato  realizado  em  Brasília,  distrito  Federal,  na 

presença  da  Presidente  do  Conselho  Curador,  tomou  posse  nos 

termos do inciso III, do § 1º, do art. 15, da Lei n. 11.652, de 7 de 

abril de 2008; inciso VI, do § 1º, do art. 25, do Decreto n. 6.689, de 

11 de dezembro de 2008; e alínea “b”,  do art.  4º, do Regimento 

Interno  do  Conselho  Curador,  a  representante  do  funcionários  da 

Empresa Brasil de Comunicação S/A, a Sra. Eliane Pereira Gonçalves, 

brasileira, separada, jornalista.  Filha de José Gonçalves de Matos e 

Maria do Socorro Pereira Gonçalves.  Residente na Av. Pedroso de 

Morais n. 691, Apto. 52, Pinheiros, São Paulo.  Portadora da Carteira 

de  Identidade  n.  1.388.626/DF  e  do  CPF  n.  610.833.561-00.   A 

mesma foi  eleita  pelos  funcionários  em primeiro  turno em eleição 

ocorrida no dia 14 de junho de 2013.  Assina o presente Termo a 

empossada juntamente com a Sra. Presidente do Conselho, Ana Luiza 

Fleck Saibro.

Brasília, 26 de junho de 2013.”

Muito bem-vinda.  Eu gostaria de passar a palavra a você.



CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Muito 

obrigada, Ana Luiza.  Obrigada, conselheiros.  Obrigada, colegas aqui 

da EBC.  Obrigada, internautas.  Obrigada, público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Esqueci  de dizer que ela foi  eleita com 75% dos votos. 

Acho  que  isso  dá  bem a  dimensão  da  representatividade  dela  na 

Casa.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  É 

uma honra.  É uma honra ocupar esse espaço aqui, que é central. 

Fiquei  procurando  qual  a  melhor  imagem,  e  acho  que  no  mundo 

ocidental é o cérebro o centro nervoso, o centro de comando aqui do 

pensar  uma  comunicação  pública  e  um  caminho.   Pensar  a 

comunicação  pública  num  país  marcado  pela  comunicação  de 

mercado é trilhar um caminho novo.  Se fôssemos orientais, talvez 

fosse o fígado o centro da ira e das paixões.  Mas, uma bússola.

Então, é uma honra estar ocupando aqui este lugar.  Uma 

honra que devo agradecer aos meus colegas, as pessoas que fazem 

comigo  as  oito  emissoras  de rádio,  as  duas  emissoras  de TV,  TV 

Brasil e TV Brasil Internacional, a EBC Serviços, de onde venho, NBR, 

Voz do Brasil, que segura os recursos, que presta serviços à equipe 

dentro da Empresa.

Enfim,  agradecer  a  todos os  colegas  que colocam toda 

essa estrutura, fazem essa máquina caminhar, e confiaram em mim 

nessa  representação.   De  fato,  é  uma  responsabilidade  e  é  uma 

representação que coloca alguns desafios.  Acho que o primeiro deles 



é substituir Guilherme Strozi.  Meu colega Guilherme Strozi fez uma 

gestão, um mandato que muito nos honrou, ocupou esse espaço e 

garantiu legitimidade para esse espaço.  Eu pretendo cuidar desse 

espaço construído, zelar bem pelo que já foi construído.

É um desafio pela proporção de votação.  Acho que quase 

76% dos votos dos meus colegas que colocam numa responsabilidade 

fundamental.  Acho que as propostas que apresentei representam o 

anseio de muitos de nós e, por isso, essa votação expressiva, mas 

isso aumenta muito a minha responsabilidade e meu compromisso 

com todos os colegas.Um desafio porque é comunicação pública.

Apresentei e fui eleita com uma plataforma que tinha sete 

pontos.  Começava em defender a autonomia e a independência para 

garantir  o  caráter  público  da  EBC.   Representar  trabalhadores  e 

trabalhadoras  de uma Empresa  e  não de um único  veículo.   Não 

somos só televisão, somos oito emissoras de rádio, somos duas de 

TV, mais toda a prestação de serviço, somos um portal de internet, 

uma  agência,  uma rádio  agência.   Então,  não  somos  apenas  um 

veículo.  Contribuir com a transparência das discussões do Conselho 

Curador,  o  que  foi  um  processo  importante,  um  caminho  bem 

construído pelos dois conselheiros que me antecederam.  Contribuir 

para dar visibilidade à rotina, às ideias e às condições de trabalho de 

nós,  trabalhadores.   Reforçar  a  participação  nas  instâncias  de 

discussão do Conselho Curador.  Reconhecer e valorizar as praças. 

Defender a pluralidade, a adversidade e a tolerância.

São  esses  os  sete  pontos.   E  no  coração  desses  sete 

pontos,  um  anseio  que  está  bem  no  miolo,  no  centro  dessa 

plataforma, está o processo de justamente como dar claridade ao que 

é discutido aqui dentro, que a discussão que se passa aqui no Pleno 

possa  chegar  até  aos  trabalhadores.   E  como  nossas  vivências, 



nossas  práticas,  nossa  realidade,  nossa  experiência,  nosso 

conhecimento, possam vir a ser trazidos para cá, para contribuir com 

as decisões tomadas aqui no Pleno.  Esse é um desafio fundamental 

para a gente, para todos os trabalhadores.  Isso exige organização e 

qualificação.

Em São Paulo, por exemplo, faz parte,  inclusive, dessa 

plataforma  um  processo  que  vamos  concretizar  amanhã,  que  é 

oficializar a criação do 1º Núcleo de Estudos dos Trabalhadores da 

Comunicação  Pública,  que  batizamos  de  espaço  público,  que  é 

justamente a ideia de qualificar a nossa participação, trazer, de fato, 

contribuição  para  aprimorar  a  discussão  de  comunicação  pública 

dentro da vivência de quem todo dia está segurando o microfone, 

fazendo  essas  perguntas.Então,  este  é  um processo  que  estamos 

pensando.   A  ideia  é  nos  organizarmos  em todas  as  praças  para 

podermos trazer cada vez mais qualidade dentro dessa participação 

na instância do representante aqui nos trabalhadores.

Isso é fundamental.  Fazer comunicação pública, e já vou 

pular para o sétimo ponto, defender a pluralidade, a diversidade e a 

tolerância,  é  lutar  contra  hegemonias,  é  lutar  contra  discursos 

hegemônicos, contra palavras hegemônicas.  Não somos uma única 

classe, não somos uma única raça, não somos um único gênero, não 

somos um único discurso.  E discutir, falar, lutar contra hegemonias, 

dar espaço ao diverso e ser tolerante com o diverso, muitas vezes, é 

remar contra a maré.  E remar contra a maré não é fácil.  Pego como 

exemplo a minha vivência como repórter em que você está numa 

entrevista, numa coletiva, pode ser um quebra-queixo, enfim, está 

com os colegas e...



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eliane,  quebra-queixo, nem todos entendem, nem todos 

são jornalistas.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES – 

Quebra-queixo pode ser corredor polonês também.  Enfim, estamos 

numa entrevista de rua disputando espaço e, de repente, você olha 

para  o  colega,  para  todos  os  colegas  que  estão  ali  pautados  por 

princípios que, geralmente, têm origem, que é fundamental hoje na 

nossa  sociedade  que  é  o  mercado.   É  a  parte  dos  três  eixos, 

comunidade, Estado e mercado, que mais predomina.  Você pega um 

discurso todo pautado pelo mercado e, quando se quer fazer uma 

outra pergunta que, de repente, não está dentro daquela linha, fica 

na dúvida: “Será que estou viajando?  Será que não sou um ser 

estranho?”

Mudar o eixo, trazer um novo olhar, quebrar o prisma, 

olhar para outro ângulo, que é o quebrar a hegemonia, exige uma 

certeza do que se está fazendo e uma certeza do que é e do que se 

pretende  construir  muito  grande,  exige  autoestima  muito  grande, 

porque nem sempre a pergunta sai.  Então, é uma prática que vivo, 

que vivi e que é fundamental.  Isso só se passa com valorização.  Se 

o profissional  que está segurando o microfone na hora de fazer a 

pergunta,  se  o  profissional  que  está  olhando  pela  câmera  de 

enquadrar, se o profissional que está com a caneta na mão na hora 

de  anotar,  não  tiver  segurança  disso,  não  tiver  autoestima  para 

enfrentar  e  nadar  contra  a  corrente,  não  tiver  certeza  do  que 

pretende  construir,  ele  não  fará  a  pergunta,  não  irá  construir  a 

comunicação pública, ele não fechará o discurso.  Então, as ideias só 

podem  chegar  se  passar  por  capacitação,  por  valorização,  por 

autoestima, das pessoas que fazem essa máquina caminhar.



Isso  é  um  desafio  que  temos  pela  frente  e  que  eu, 

enquanto trabalhadores do Sistema pretendo trazer.  E espero que 

consigamos cada vez mais nos organizarmos e sermos cada vez mais 

participativos  para  a  construção  disso,  de  um  fazer  que  quebre 

hegemonias, que seja mais diverso e mais tolerante.

Espero fazer um bom mandato, representar e honrar a 

confiança dos meus colegas aqui na EBC nos próximos dois anos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Superbem-vinda, Eliane.

Eu ia dizer que estava com saudade do Guilherme Strozi, 

mas cada vez vem mais contribuição de mais qualidade.

Muito obrigada, Eliane.  Muito bem-vinda.

Alguém mais quer usar a palavra?

Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND  –O 

que ela colocou é muito importante, nós, que fomos repórteres, já 

estamos em outro estágio, mas o que ela fala é fundamental para 

conhecermos  o  que  está  acontecendo  em  matéria  de  cobertura 

jornalística.  Vamos entrar daqui a pouco, mas não vou me adiantar 

nesse item, que é muito importante.



Essas  palavras  são  bem-vindas  e  um  sinal  de  que  os 

trabalhadores da EBC são muito bem representados, como estavam 

da outra vez.  É como você falou.  Muito legal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, gente.

Vamos ao próximo item.

Eu,  com  muita  alegria  e  muito  orgulho,  anuncio  o 

lançamento da nossa Revista do Conselho Curador hoje.

Antes  de  passar  a  palavra  para  os  conselheiros,  eu 

gostaria de dizer da minha admiração para, evidentemente, toda a 

Secretaria  Executiva,  mas pela  Priscila,  que foi  a  última pessoa a 

integrar o Conselho.  Ela é boa, gente.  Ela é danada.  Ela fez tudo 

sozinha.

Então,  eu gostaria  de chamá-la  aqui.   Eu gostaria  que 

você falasse sobre a revista e a mostrasse.  Ela é danada.  Vamos 

aproveitá-la, porque ela é danada.  Ela só é novinha e só disfarça, 

mas é muito boa.

A  SRA.  PRISCILA  CRISPI –  A  ideia  da  Revista  do 

Conselho surgiu da Presidenta na FEC para ampliar os nossos espaços 

de  discussão,  ampliar  o  espaço  onde  o  Conselho  pudesse  se 

representar, onde pudesse falar tanto para dentro, quanto para fora 

de casa, que pudesse aumentar o diálogo com a Diretoria da EBC, 

com os funcionários e, também, para fora, com o público que nos 

acompanha,  com as  entidades que acompanham as discussões  do 

Conselho.



A  idéia  é  que  a  revista  possa  também  ampliar  as 

discussões  que acontecem no  Pleno  durante  as  reuniões.   Veio  a 

idéia,  acatamos  e  tentamos  fazer  da  maneira  mais  participativa 

possível.   Disparamos para o nosso  mailing,  contando a novidade, 

pedimos  a  participação  dos  funcionários,  das  pessoas  que 

acompanham o Conselho e tivemos um resultado que acho que foi 

positivo.   Temos  muita  coisa  para  melhorar  ainda.   Acho  que  as 

próximas edições serão bem melhores, mas já foi legal.

Eu queria fazer um agradecimento especial também para 

o pessoal  que fez a diagramação, ficou bem bonita,  fez o projeto 

gráfico.  É isso.  Vou apresentar.

A revista tem uma periodicidade semestral, em princípio. 

É  formada basicamente  de  artigos  e  duas  matérias  principais.   A 

matéria de capa dessa vez nós fizemos sobre um tema que acho que 

é bem caro ao Conselho, que é Produção Independente – Produção 

Regional.  Como está a produção independente dentro dos veículos 

da EBC e um panorama dela no Brasil.  Temos uma editoria de carta 

dos  leitores.   Recebemos  algumas  contribuições.   Ali  temos  um 

editorial, a Ana escreveu.  Tivemos várias participações escritas ali.

Esse é um artigo de nossa nova conselheira Eliane, mas 

não foi comprado, não sabíamos nem da eleição ainda quando ela 

escreveu,  porque  como  a  periodicidade  da  revista  é  semestral,  a 

produção  é  um  pouquinho  mais  comprida.   Então,  já  estávamos 

produzindo  há  um  tempo  e  quando  disparamos,  a  Eliane,  muito 

interessada no Conselho, mandou um artigo para a gente, e está aí 

como funcionaria ainda.  Está no espaço dos funcionários.  Essa é 

uma coluna destinada à quem faz a EBC, quem vê a EBC do lado de 

dentro.



Essa é uma matéria institucional falando sobre o que o 

Conselho  fez  no  ano  passado.   Temos  também algumas  notinhas 

sobre ações que estão em curso.  Quem quiser ficar por dentro do 

que as  Câmaras  Temáticas  estão fazendo,  o  que o  Conselho está 

realizando, está aí.

Essa é a matéria sobre produção independente.  Essa foto 

é de três produtores que acabaram de emplacar um projeto na rádio. 

Eles são de um coletivo de arte aqui de Brasília e conversamos com 

eles.   E temos uma matéria  principal  e uma retranca que fala da 

produção regional.  Depois vocês podem ler.

Isso  é  um  espaço  que  chamamos  de  Crítica  da 

Programação da EBC.  Nessa edição o conselheiro Mário Augusto fez 

um artigo sobre o jornalismo da EBC.  A idéia é que a cada edição 

possamos estar abrindo para que os conselheiros possam falar, para 

que todo mundo que tenha interesse possa mandar os seus artigos.

Esse é o nosso saudoso conselheiro Strozi.  Ele escreveu 

para uma editoria, o que chamamos de Coluna Acadêmica.  Nesse, 

especificamente, ele mandou um artigo da pós-graduação dele que 

está fazendo sobre mídias digitais.  Necessariamente não precisa ser 

de  um  conselheiro,  mas  de  outros  acadêmicos  que  queiram  nos 

mandar.

Essa é a nossa Ouvidora Regina que também ganhou um 

espaço na nossa revista pela especificidade do trabalho da Ouvidoria 

que é muito correlato com o Conselho.   A gente sempre trabalha 

junto, então, a revista tinha de refletir isso também.  Assim, fizemos 

uma coluna para a Ouvidoria.  Ela, toda edição, trará um artigo para 

a gente.



Última.   É  a  coluna  especificamente  dos  conselheiros. 

Recebemos uma contribuição da Marta Suplicy, que também é nossa 

conselheira aqui, falando sobre cultura, programas de incentivo ao 

consumo de cultura e tal.

É uma revista eletrônica.  A princípio, não iremos rodá-la, 

mas é para ser mais disseminada.  Acho que tem muito a ver com as 

discussões  que  temos  feito  sobre  o  uso  da  internet,  sobre  novos 

meios e mídias que acessam a população mais fácil, o público jovem, 

também, que queremos trazer para dentro do Conselho.

Espero que vocês gostem.  Depois iremos divulgar o link 

para vocês poderem ler.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tenho certeza de que não exagerei nos meus elogios.

Obrigada, Priscila.  Parabéns, de novo.

Eu  queria  estimular  e  incentivar  a  participação  dos 

conselheiros na revista.  Temos algumas seções fixas, mas isso não 

impede que a gente repense algumas coisas.  Então, parabéns de 

novo a todos vocês.  Pensamos em fazer monotemática, mas engessa 

um pouco.  Em algum momento, podemos decidir isso, fazer só sobre 

um tema, mas no momento não.  Deixamos em aberto.

Conselheiro Paulo Derengoski.



CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Em 

primeiro  lugar,  parabéns  pela  feitura  revista.   Eu,  como  velho 

trabalhador  em  revista,  onde  fomos  colegas  na  Block  Editores 

durante muitos anos, o Mário Augusto, notei que se valoriza muito a 

publicação em forma de revista a boa diagramação, e ela está, a meu 

ver, excelente.

Mas quero chamar a atenção de nossa Presidente, não sei 

se é o caso, da homenagem que teria de ser feita a Lana Micol, da 

Rádio Alto Solimões.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro,  a sua Presidente não ia fazer uma desfeita 

dessa.  Quem falará em nome da EBC não estava presente.  Então, 

só antecipei a posse da Eliane.  O senhor pode chamar o Bráulio.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Lembrando  que  a  Alto  Solimões,  naquela  região,  não  é,  Bráulio, 

muita  gente  nem  fala  português,  mas  ouvem  rádios  peruanos  e 

bolivianos.  Daí a importância do trabalho dela e dessa rádio que você 

conhece muito melhor que nós.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu só troquei a ordem, conselheiro, porque o Bráulio não 

estava presente no momento.  Então, eu não queria prescindir da sua 

contribuição.

Se  você  puder  fazer  um  pequeno  histórico.   Uma 

homenagem do Conselho à radialista Lana Micol,  Coordenadora da 



Rádio Nacional Alto Solimões, em Tabatinga, que foi assassinada em 

maio  de  uma  maneira  muito  brutal.   O  Conselho  fará  uma 

homenagem à jornalista.

O  SR.  BRÁULIO  RIBEIRO (Gerência  de  Rádios)  – 

Presidenta  Ana,  primeiro,  agradecer  ao  Conselho  Curador  por  ter 

aberto  e  incluído  na  pauta  da  reunião  de  hoje,  aliás,  hoje  faz 

exatamente um mês do assassinato da Lana, dia 26 de maio.

Agradecer ter incluído essa pauta na reunião porque neste 

um mês que já choramos o que tínhamos de chorar, sofremos o que 

tínhamos de sofrer, mas, agora, estamos naquele momento de tentar 

transformar essa perda da Lana em alguma coisa construtiva, alguma 

coisa  positiva,  que  aponte  para  a  melhoria  do  nosso  trabalho  e, 

principalmente,  da  realidade  que  a  Lana  tanto  denunciava,  tanto 

falava sobre isso na programação da Rádio Nacional, não só lá, mas 

em todas  as  nossas  emissoras.   A  questão  da  violência  contra  a 

mulher é um tema muito discutido nas nossas emissoras e jamais 

imaginaríamos  que  uma  das  nossas  radialistas,  Coordenadora  da 

Rádio, fosse, ela mesma, alvo dessa violência que tanto criticamos e 

denunciamos.

Mas, como somos de rádio, Presidenta, queremos fazer a 

apresentação da Lana audiofonicamente.  Estamos com dois áudios aí 

curtos que queremos passar aos conselheiros.  Para aqueles que não 

tiveram oportunidade de conhecer a Lana pessoalmente, ela esteve 

aqui em setembro do ano passado para um evento promovido pela 

EBC chamado Conhecermos,  em que  reunimos  as  equipes  e  todo 

mundo falava sobre si, quem era, onde trabalhava e tal.  A Lana veio 

de Tabatinga para um desses encontros nossos aqui do Conhecermos 



e fez essa auto-apresentação no dia do evento.  É o que queremos 

passar para vocês.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu só esqueci de mencionar que a idéia da homenagem foi 

do conselheiro Takashi.

Áudio de Lana Micol:

“A Rádio é sentimento para mim.  Não consigo falar da 

Rádio  e  separar  Rádio  e  trabalho.   Rádio  não  é  sentimento,  é  

sentimento mesmo, é envolvimento.

Lembro quando participei  do  primeiro  planejamento  de  

rádio,  eu  nem conhecia  a  história  da  Rádio  MEC,  cheguei  e  falei  

assim: a Rádio Nacional do Alto Solimões – para apresentar – é a  

Rádio é “a escola dos que não têm escola; é o jornal de quem não  

sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o divertimento  

gratuito do pobre; o animador das novas esperanças e o consolador  

dos enfermos e o guia dos sãos”.  É uma frase de Roquete Pinto.

Quando eu, pesquisando, estudando, li, eu disse: gente,  

isso é a Rádio Nacional, Nacional do Alto Solimões ali, porque temos  

pessoas  que  estão  no  meio  da  floresta  em que  o  único  meio  de  

comunicação é o rádio; que só sabem das coisas porque ouvem a  

Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia; que  

quando vão pescar e saem de casa quatro horas da manhã, levam  

seu rádio e colocam na polpa da canoa; e o que eles ouvem ali é a  

verdade para eles.



Essa  é  a  importância  da  comunicação  pública,  é,  

realmente, mostrar os fatos, não induzir, e fazer com que a pessoa,  

principalmente o povo amazônida, que é tão influenciável ainda por  

pessoas que chegam e querem passar sua opinião, fazer com que  

eles possam ouvir as informações e, partir daí, eles têm as próprias  

opiniões.”

O SR. BRÁULIO RIBEIRO (Gerência de Rádios) – Esse 

foi  um trechinho da fala da Lana nesse dia.   Aliás,  foi  engraçado 

porque, depois que ela falou, não foi, Nelson, todo mundo que falou 

depois, de alguma maneira, fazia referência a essa intervenção dela, 

porque tocou a todos muito.  A Lana, vocês conheceram o lado mais 

marcava, acho, a sua personalidade, essa paixão, a maneira como ela 

vivia a rádio.  Ela era assim mesmo.

Queremos  também  falar  um  pouco  sobre  a  trajetória 

profissional da Lana.  Quem foi a Lana Micol, quando foi que assumiu. 

Também  faremos  isso  por  meio  de  um  pequeno  áudio  que 

trouxemos.  Logo depois que a Lana morreu, a nossa repórter Maíra 

Henning preparou uma matéria sobre a Lana, falando da sua história.

Matéria de Maíra Henning.

Ela decidiu seguir os passos do pai, radialista, para levar  

informação às fronteiras da Amazônia e do Brasil.  Foi acompanhando  

o trabalho dele desde criança que Lana Micol descobriu o que queria  

fazer pelo resto da vida.  Mas, um crime brutal destruiu seus sonhos  

neste  domingo,  26  de maio  de  2013.   A  Coordenadora  da  Rádio  

Nacional do Alto Solimões foi assassinada em frente a sua casa na  

presença da filha de sete anos e do namorado.  O ex-marido é o  

principal suspeito.



Lana começou a trabalhar na emissora em 2006, quando  

era  ainda  a  Rádio  Nacional  de  Tabatinga.   Em 2012,  esteve  em 

Brasília participando de um encontro de gestores de rádio da EBC.  

Na ocasião,  a  radialista  falou  sobre  o  significado  da  comunicação  

pública para ela.

“Temos pessoas que estão no meio da floresta em que o  

único meio de comunicação; que só sabem das coisas porque ouvem 

a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia;  

que quando vão pescar  e  saem de casa  quatro  horas  da manhã,  

levam seu rádio e colocam na polpa da canoa; e o que eles ouvem ali  

é a verdade para eles.  Então, essa é a importância da comunicação  

pública.”

O  pai  dela,  Moisés  Fonseca,  disse  que  sempre  teve  

orgulho  da  filha  por  ela  ter  escolhido  seguir  seus  passos  na  

comunicação.

“Minha  filha  vendia  alegria,  vendia  gargalhada.   Ela,  

realmente, nasceu comunicadora.  Eu tenho orgulho do que ela foi e  

tinha na época, quando ela surgiu.  Eu fiquei muito orgulhoso, muito  

satisfeito.  Estou com muita saudade dela.”

Os  depoimentos  de  familiares,  amigos  e  colegas  de  

trabalho, as palavras remetem a uma pessoa guerreira e carinhosa e  

uma profissional que sempre teve paixão pelo que fazia.  Também 

radialista,  a  colega e  amiga Mislene Ferreira  fala  com emoção da  

convivência e dos anos de trabalho ao lado de Lana.

“É  uma tristeza  muito,  muito  grande  de  ter  perdido  a  

nossa querida Lana.  A nossa amiga, que era mais do que uma chefe,  



uma companheira  de  trabalho.   Era  uma  amiga  de  todos.   Uma  

pessoa humana, honesta, que não merecia passar por isso, dessa  

maneira.  Uma pessoa que lutava pela segurança pública para trazer  

informação,  se  mudasse  a  vida  das  pessoas,  se  trouxesse  mais  

segurança, se trouxesse os direitos de todo cidadão.”

O Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação 

emitiu uma nota de pesar, em que ressalta que a valorização da vida  

é um dos princípios fundamentais que estava refletido no trabalho  

realizado por Lana e pela Rádio Nacional do Alto Solimões.  Lana  

deixa dois filhos, uma menina de sete anos e um menino de onze.

As rádios da EBC se despedem da colega relembrando o  

bom dia que ela dava de forma alegre e carinhosa a todas as cidades  

e comunidades da região, quando começava seus programas.

“Bom dia, Fonte Boa, Tabatinga, Jutaí, Tonantins, Santo  

Antônio do Sá, São Paulo de Olivença, Amatuá.  Bom dia, Benjamin  

Constant,  Atalaia  do  Norte.   Bom  dia  também  a  todas  as  

comunidades ribeirinhas.

Buenos  dias  también  a  todos  los  hermanos  vicinhos,  

amigos colombianos e peruanos.  Ru na mangue amangue para todas  

as comunidades indígenas.”

De Brasília, Maíra Henning.

O SR. BRÁULIO RIBEIRO (Gerência de Rádios) – Como 

o conselheiro estava falando, os programas todos se iniciam sempre 

dando  saudação  em  castelhano,  ticuna,  português,  porque  é  a 

realidade mesmo da região.



Agora  estamos  nessa  fase,  como  falei  no  início,  de 

retomar  o  trabalho  na  Rádio  Nacional  do  Alto  Solimões, 

reorganizando a  equipe.   Estamos  sugerindo,  vamos  levar  para  a 

próxima  reunião  da  Diretoria  Executiva  a  indicação  da  Mislene 

Ferreira, essa que falou na matéria agora há pouco, para assumir a 

coordenação da Rádio Nacional do Alto Solimões.

Esse  ano,  o  que  iremos  fazer  de  mais  importante  em 

Tabatinga é a realização do 1º Festival de Música da Nacional do Alto 

Solimões, que era um projeto, um sonho muito grande da Lana de 

realizar  esse  festival  de  música  lá.   Nesse  festival,  claro,  vamos 

transformar  o  festival  numa  grande  homenagem  ao  trabalho  dos 

cinco anos em que a Lana esteve à frente da Rádio Nacional do Alto 

Solimões.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu proponho uma salva de palmas.  É a nossa homenagem.

(Palmas.)

Conselheira Maria da Penha pediu a palavra.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

– Boa tarde a todos.

Eu  gostaria  de  fazer  a  seguinte  observação:  a  Lana 

começou a trabalhar no ano de 2006, exatamente no ano em que a 

Lei Maria da Penha foi criada.  Não sei por que, se ela foi assassinada 



porque não procurou uma política pública, ou porque procurou e não 

tinha política pública naquele estado, naquela cidade de Tabatinga.

Você sabe dizer que tinha uma Delegacia da Mulher, um 

centro que a apoiasse, que a protegesse?  Porque a finalidade da lei é 

essa,  proteger  a  mulher  vítima  de  violência  doméstica.   Se  nós, 

homens e mulheres, não trabalharmos nesse sentido, mais Lanas irão 

morrer, mais Marias vão morrer, inclusive, as filhas de cada um de 

nós aqui.

Mesmo  que  ela  fosse  de  uma  situação  financeira 

privilegiada, se tivesse um cargo privilegiado, se as providências para 

que ela saísse da violência não existirem, uma mulher não consegue 

sair  da  violência  doméstica  e  corre  o  risco  de  morrer.   Por  isso, 

nossas  netas,  nossas filhas,  nossas parentas,  correm esse mesmo 

risco.

Enquanto o homem perde a sua vida por um problema de 

trânsito, por um problema de bar, porque está no bar, por uma briga 

de  rua,  70% das  mulheres  perdem  as  suas  vidas  no  local  onde 

deveriam se sentir seguras, dentro de suas casas, através de seus 

companheiros.

Então, eu gostaria que nessa homenagem que será feita à 

Lana, se não há uma delegacia, que fosse criada uma delegacia e 

desse o nome dela, ou um centro de referência, ou uma casa abrigo, 

para ficar registrado que uma mulher que entrou na vida profissional 

por exemplo e por aptidão e que estava fazendo tanto bem àquela 

região,  foi  eliminada e,  o  que é  pior,  ainda deixou  dois  filhos  na 

orfandade.

Era essa a mensagem que eu queria deixar.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Parabéns pela sugestão, conselheira.

O SR. BRÁULIO RIBEIRO (Gerência de Rádios) – Vou 

responder à conselheira e aproveitar e dar um informe rápido sobre 

como está a situação do inquérito.

A Lana chegou a denunciar  o  ex-marido  por  agressão, 

inclusive, com base na Lei da Maria da Penha, conselheira, a juíza 

local decretou que o ex-marido não pudesse se aproximar em, sei lá, 

quinhentos metros.  Isso alguns meses atrás, essa decisão judicial. 

Acho que não tinha dois meses da decisão judicial  quando ela foi 

assassinada.

Então,  ela  vinha  fazendo  denúncias,  registrando  na 

delegacia.  Não há delegacia especializada da mulher na região do 

Alto Solimões.   Ela  fazia  a denúncia  na delegacia normal.   O ex-

marido  está  preso,  prisão  preventiva  de  trinta  dias,  que  termina 

depois de amanhã.  Ainda não foi feito o pedido de solicitação de 

prorrogação da prisão preventiva, que pode ser prorrogado por mais 

trinta dias apenas.  Talvez a delegada solicite esses novos trinta dias. 

Ela tem ouvido várias pessoas.

A equipe da Rádio Nacional foi ouvida na semana passada 

no inquérito.  Ainda não temos uma posição formal da delegada sobre 

o desenrolar do inquérito.  Mas o suspeito número um sem a menor 

sombra de dúvida é o ex-marido, por agressões, ameaças, que vinha 

fazendo, e várias outras razoes, o que nos leva a crer que realmente 

ele foi o mandante do crime.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Bráulio,  claro,  vocês  estão  acompanhando  de  perto  o 

desenrolar  do  inquérito  e  tal,  mas  essa  idéia  da  conselheira  é 

interessantíssima.   Se pudermos,  ou o  Conselho,  ou a EBC, fazer 

alguma movimentação nesse sentido, uma homenagem nesse sentido 

na própria região.

O SR. BRÁULIO RIBEIRO (Gerência de Rádios) – Lá em 

Tabatinga temos o prédio da Rádio e tem o prédio do transmissor, 

onde fica o transmissor de AM.  O Nelson foi lá e conhece.  Só que 

nesse prédio, antigamente, a rádio funcionava lá.  Quando a rádio 

saiu de lá, temos uma estrutura, uma sala enorme, num salão várias 

pequenas salas, e era idéia da Lana de transformar aquilo num centro 

cultural.  Fazermos uma reforma no espaço e transformar num centro 

cultural e oferecer o espaço à comunidade de Tabatinga.

Agora  estamos  começando  a  pensar  como  transformar 

aquilo num Centro Cultural e de Referência para a Mulher Lana Micol. 

Essa é a nossa idéia de aproveitar esse espaço que já temos lá em 

exatamente nisso, conselheira, um centro de referência e num espaço 

em que a comunidade possa usar isso para se organizar, para fazer 

suas reuniões, suas palestras, enfim, usar como centro de referência 

mesmo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Terão  uma  consultoria  especializada  com  a  conselheira 

Maria da Penha.



Muito  obrigada,  Bráulio.   Nossa  solidariedade  a  vocês 

todos da Rádio.

Mais alguém quer se manifestar?

Passemos  direto  à  nossa  pauta  de  fundo,  vamos  dizer 

assim, são as manifestações pelo Brasil e a cobertura da EBC.  Como 

subtítulo de nosso item, Programação e Condições de Trabalho.

Nesse  momento  de  grandes  manifestações,  a 

comunicação  pública  certamente  tem  um  papel  fundamental  a 

desempenhar,  por  isso  pautamos  esse  tema  para  essa  reunião. 

Estamos  ouvindo  as  ruas  também,  não  é  só  a  Presidente  Dilma, 

também estamos.  Pautamos esse tema considerando sugestões e 

propostas dos trabalhadores da EBC que chegaram a nós por meio 

também da Eliane e da própria Secretaria do Conselho.

Temos, na realidade, duas pautas aqui que se relacionam 

diretamente.  Uma diz respeito a como a EBC está acompanhando os 

eventos  do  ponto  de  vista  editorial.   A  outra,  as  condições  de 

trabalho, sob as quais os profissionais da Empresa estão realizando 

esse acompanhamento.

Tivemos,  ao  menos,  dois  profissionais  que  sofreram 

agressões.  Uma cobertura de atos em Niterói, além de outros relatos 

de integrantes de nossas equipes que ficaram expostos a situações 

de  perigo  em  outros  atos.   Fizemos,  inclusive,  uma  nota  em 

solidariedade do Vladimir Protonove e Murilo Azevedo.

Primeiro, eu queria ouvir os diretores Eduardo Castro e a 

Nereide Beirão sobre como está se dando a cobertura da EBC das 

manifestações e qual a visão deles sobre esse processo todo que o 



país  está  passando atualmente.   Depois,  eu  queria  ouvi-los  sobre 

como a Empresa está buscando proteger seus profissionais e em que 

medida as solicitações dos empregados estão sendo atendidas, etc.

Mais uma vez, já falei  isso aqui,  para eles construírem 

uma comunicação pública, pela qual esse Conselho zela, precisamos 

zelar por eles também, os funcionários.

Eduardo e Nereide.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Não sei se a 

Nereide queria fazer uso da palavra primeiro.  Posso começar?

Antes  e  acima  de  qualquer  coisa  é  uma  situação  que 

também é nova para ser coberta.  Tem-se um grau de novidade pela 

intensidade,  pela  origem  das  manifestações,  pela  forma  que 

ganharam na semana passada.  Acho que todo esse cenário, toda 

essa novidade, colocar dessa forma, faz com que  cobertura também 

seja influenciada por esse cenário.

Algumas  premissas  são  fundamentais,  que  são  as  do 

jornalismo  da  EBC  calcadas  no  Manual  de  Redação  que  foi 

apresentado recentemente ao povo brasileiro, embora já tenha sido 

discutido há mais  tempo internamente  na EBC.   A EBC não pode 

tomar partido; a EBC não pode se engajar em manifestações; a EBC 

não pode dar a entender, mesmo que não faça, tentar ao máximo, 

dar a entender que não tem alguma escolha ou por A ou por B, se 

alguém está  ou  se  alguém está  errado,  mas,  sim,  deve  abrir  ao 

máximo o seu espaço para que as várias correntes envolvidas e até 

mesmo  não  envolvidas  possam  se  manifestar  e  trazer  as  suas 

opiniões acerca daquilo que vem acontecendo.



Da  mesma  forma,  abrir  os  seus  microfones,  as  suas 

câmeras  e  suas  lentes  para  mostrar  o  que  acontece.   Fazer  a 

dosagem da amostragem é mais, vou chamar de simples, diante do 

cenário,  por  exemplo,  na  Agência  e  no  Portal.   A  transformação 

daqueles fatos que estão ali em notícia se dá de uma forma fluente, 

vamos dizer assim, com processo normal de feitura de notícias.  O 

transmitir  ao  vivo,  seja  pelo  rádio,  ou  televisão,  e  também  pela 

própria internet, é que traz aquele componente em que é necessário 

que exerçamos um cuidado em não dar demais e não dar de menos, 

dar a medida que aquilo representa, o peso que aquele fato tem na 

sociedade.

Tivemos, sem dúvida nenhuma, um volume muito maior 

de informações ao longo da programação – falar especificamente da 

televisão primeiro –, a partir de terça-feira, 28 de junho.  Tenho aqui 

alguns dados que solicitei fossem levantados e esses serão refinados. 

Teremos segundo a segundo, quando foram colocados.  Mas, grosso 

modo, para que o Conselho tenha uma idéia do que aconteceu, na 

quinta-feira,  dia  20,  que  foi  o  dia  em que  houve  a  manifestação 

talvez  maior,  não  sei  precisar  a  quantidade  de  pessoas,  mas  em 

tempo, disposição nos vários canais, o dia que aconteceu o episódio 

envolvendo o Itamaraty, fizemos, a partir das cinco e quarenta da 

tarde, oito flashes com média de quatro minutos cada um, até que, 

às  vinte  horas  e  quarenta  minutos  optamos  por  entrar  com  o 

Telejornal direto antes do horário atual de vinte e uma horas.

No  dia  21  fizemos  três  flashes  pela  manhã  e  quatro 

flashes à tarde, a partir das seis horas, uma média de dois minutos 

cada um.  No dia 24, cinco flashes, a partir  das dezessete horas, 

também com uma média de dois minutos cada um.  Em termos de 

tempo, isso é mais do que fazemos habitualmente, hoje em dia, na 



nossa programação, cujos flashes jornalísticos à tarde, numa situação 

de normalidade, se resumem a chamadas dos telejornais.

Além disso, a cobertura, evidentemente, o Repórter Brasil 

ganhou um peso que consideramos condizente com aquilo que vinha 

acontecendo.  Também os programas jornalísticos da programação 

regular da TV Brasil passaram a refletir a necessidade de se discutir 

aquele assunto.  No dia 19, o Três a Um foi sobre o tema; no dia 24, 

o Brasilianas foi sobre o tema; no dia 25, o Observatório de Imprensa 

cobriu as manifestações como aconteceram na mídia.

No Portal  da EBC aconteceu também uma explosão de 

acessos  muito  representativa.   Hoje,  dia  26,  estamos  fechando  a 

marca  de 2,5  milhões  de visitantes  únicos  em junho,  que é  uma 

marca maior do que o habitual para o Portal.  Só como curiosidade, a 

PEC 37, um post explicando o que é a PEC 37, foi aquele que teve a 

maior quantidade de acessos.

Especificamente sobre as manifestações de rua, no Portal 

da EBC, a partir do dia 04/06, quando apareceu a primeira matéria 

sobre  reajuste  de passagens em quatro  capitais,  até  às  dezenove 

horas de ontem, foram 341 notícias, 53 vídeos, 39 áudios, 38 galerias 

de imagens e 11 transmissões ao vivo, incluindo a entrevista coletiva 

do prefeito, governador de São Paulo, e também o pronunciamento 

da Presidenta Dilma, sendo que a imensa maioria dessas notícias que 

foram veiculadas no Portal também foram veiculadas, tiveram como 

origem a Agência Brasil.

Como  curiosidade  numérica,  doa  17  a  23  de  junho, 

tivemos no Portal mais de 1,5 milhão de usuários únicos, e 2 milhões 

de page views.  Na agência Brasil, para que se tenha uma idéia do 

salto de procura, no mês de maio tivemos 573 mil usuários únicos e 



no mês de junho, até as dezoito horas de ontem, tivemos 912, ou 

seja, um aumento expressivo.

Estou me detendo evidentemente nos dados numéricos. 

Ficamos completamente à disposição também para tratar do teor do 

tom dos assuntos, mas isso me coloco à disposição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Explicar o que está acontecendo?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Essa é uma 

tentativa...  Cabe aos historiadores.

Esqueci  dos  dados  da  rádio.   A  rádio  fez  programas 

específicos sobre o assunto, programas diários tratando do assunto. 

Especificamente, na quinta-feira, sacamos a programação normal do 

ar  e  fizemos  uma grande  rede  com as  emissoras  da  EBC e  com 

emissoras que quiseram se juntar, ofertamos esse conteúdo, foram 

mais de duas horas, das oito, a partir do término da Voz Brasil, até as 

vinte e duas horas, o dia em que nas duas cidades em que as duas 

das rádios estão instaladas o movimento nas ruas foi até mais tarde, 

Brasília e Rio de Janeiro.

Não sei se a Nereide tem alguma coisa a acrescentar.

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

só  queria  reforçar  que  a  nossa  preocupação,  como  todos,  fomos 

surpreendidos pelo volume das manifestações, mas nos preocupamos 

em noticiar, representar no noticiário esse volume de pessoas na rua.



Então,  apesar  de  flashes  cortando  a  programação,  e 

tenhamos começado a partir do dia 20, mas desde o dia 17 fizemos 

inúmeras matérias, chamando pessoas para o estúdio, exatamente 

com essa pergunta: O que está acontecendo?  Foram de várias áreas. 

Trouxemos  estudantes  das  manifestações,  historiadores, 

pesquisadores.  Tentamos pegar uma gama de pessoas para tentar 

explicar um pouco.

Claro, não temos as mesmas condições de trabalho, as 

emissoras acabaram usando muito o helicóptero, têm à disposição o 

helicóptero para cobrirem as manifestações, porque essas mudavam 

de rumo inexplicavelmente.  Demos sorte na primeira manifestação 

em  São  Paulo,  naquele  dia  em  que  a  polícia  foi  muito  violenta, 

estávamos  na  Avenida  Paulista,  ao  vivo.   Estávamos  no  meio  da 

progressão da manifestação, tinha uma manifestação de um lado e 

de outro.  Entramos no jornal ao vivo dizendo que as pessoas tinham 

passado por lá e tinham descido e, no meio do jornal, as pessoas 

voltaram e conseguimos, bem em frente ao MASP, deu uma maior 

confusão, e conseguimos entrar três vezes ao vivo durante o jornal 

mostrando a polícia atrás dos manifestantes.

Conseguimos mostrar e fizemos esforço para ter imagem. 

E isso contamos com a ajuda das parceiras para ter sempre imagem, 

nem que fosse um pouquinho de imagem de cada lugar do país onde 

tivesse  acontecendo,  com  as  nossas  limitações,  pois  não  temos 

assessoria  em  todo  lugar,  mas  tentamos  mostrar  em  todos  os 

lugares.

A Agência Brasil, na terça-feira em que a situação estava 

pior, custamos um pouco a receber o material.  Passamos um período 

muito  difícil,  porque  estávamos  com  problema  de  telefonia  na 



Redação,  mudamos  e  tivemos  alguns  problemas.   E  não  temos 

equipamento para termos agilidade de transmitir foto e texto.  Então, 

tivemos uma certa dificuldade em receber esse material aqui, mas 

todo  mundo  se  esforçou  muito,  correu,  via-se  repórter  entrando 

correndo na Redação, muitas vezes vinha a pé da Esplanada até aqui 

porque  o  carro  não  conseguia  chegar.   Então,  todo  mundo  se 

esforçou para colocar o material no ar.

A quantidade de matérias nesses dez dias foram 387 na 

Agência Brasil sobre a manifestação; e na TV Brasil foram no Jornal 

da Tarde; 48 no Jornal da Noite; em termos de reportagem, fora as 

entrevistas.  Um volume bem grande sobre o assunto.

A questão da segurança.  O Vladimir, da Agência Brasil, 

estava cobrindo a manifestação em Niterói e se abrigou no Terminal 

Rodoviário.  Ele é da Agência Brasil, mas ele tem um equipamento e 

tem um bom hábito de ir filmando e tirando fotografias, apesar de 

aquele material não ser utilizado ainda na Agência.  Ele foi agredido 

pelos  seguranças  do  Terminal,  não  foi  diretamente  relacionado  à 

questão da manifestação.

Não  tivemos  conhecimento,  a  Direção,  oficialmente  de 

nenhum...  Por exemplo, no clipe vi uma matéria do Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo falando que tinha uma repórter que tinha 

sido agredida, mas, na realidade, ela não comunicou a ninguém a 

agressão.  Ela falou que tinha passado uma bala de raspão, mas acho 

que todo mundo sofreu, sim, com a tensão de uma cobertura dessa. 

É  muito  tensa  mesmo,  é  insegura.   E  tem  a  questão  do  gás 

lacrimogêneo  que  atinge  as  pessoas  e  o  risco  de  atingir,  mas 

ninguém  chegou  a  ser  atingido  por  bala  de  borracha,  nenhum 

profissional da EBC.



Não houve em nenhum momento que alguém dissesse 

assim: precisamos tirar o link daqui e a gente tenha dito “fiquem”. 

Inclusive, teve um funcionário que colocou isso no Facebook, mas 

não é verdade.  Falamos com ele quem o tinha orientado, inclusive, 

ele  se  desculpou,  porque  não  houve  e  nunca  vai  haver.   Jamais 

diremos  a  um  funcionário  que  “arrisque  sua  vida”,  apesar  de 

sabermos a importância da notícia, “não cuide de sua segurança e 

fique aí”.  Não houve.

Teve um dia em que ficamos muito prejudicados em São 

Paulo porque estávamos também comunicando a Avenida Paulista, a 

repórter  ligou  a  luz,  entrou  para  fazer  a  chamada do  jornal.   As 

pessoas viram a luz e começaram a gritar: “Fora Rede Globo”.  Ela 

disse no ar: “Eles estão dizendo Fora Rede Globo, mas não estão 

tratando de nossa emissora”.   Ela  disse isso  no “vivo”.   Mas  não 

existe essa história, eles não vão identificar o que é.

Essa mesma repórter, essa mesma equipe falou que “eles 

estão pressionando”.  Então, “sai daí”.  Ela pegou o metrô e a equipe 

voltou  para  a  emissora.   Tivemos  uma dificuldade imensa  porque 

esse equipamento, esse link, além de entrar ao vivo, gera material 

que foi gravado.  Então, não tinha como gerar essa material que foi 

gravado  indo  de  metrô  ou  indo  com  dificuldade  para  chegar  à 

emissora...  Sobre o que tinha acontecido em São Paulo naquele dia 

conseguimos  dar  no  final  do  jornal  uma  nota  coberta,  como 

chamamos, que foi narrada pelo Florestano da Redação, o que tinha 

acontecido, as que foram possíveis.

Então, fazermos um esforço imenso para dar informação, 

mas  nunca  arriscando  ou  pressionando  nenhum  funcionário  a 

trabalhar  sem  segurança.   Não  temos,  por  exemplo,  questão  de 

máscara  de  gás,  é  evidente,  máscara  de  gás  na  emissora,  na 



Empresa, porque ninguém vai imaginar.  É uma coisa nova.  Temos 

colete  a  provas  de  balas,  no  Rio  de  Janeiro,  porque  as  pessoas 

passaram a usar.  Mas não é fácil para uma emissora pública comprar 

uma máscara de gás na loja da esquina, como as empresas privadas 

fazem.

Assim,  surgiram  novas  questões  que  terão  de  ser 

providenciadas, resolvidas, mas que são novas.  Inclusive, falei com o 

representante dos empregados e falei: Você pode ter certeza de que 

nunca na minha vida profissional  fui  uma chefe  de que ‘vai  fazer 

alguma coisa que vai contra o seu direito, a sua vontade’.

Só isso.  Eu só queria dar segurança de que não houve, 

em momento algum, nenhuma questão relacionada a isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Quero sugerir,  com base no seu depoimento,  que,  tudo 

bem, é coisa nova, tem de treinar, fazer um treinamento para esses 

repórteres novos.

Uma outra questão é de fundo.  Por que a Empresa está 

sendo atacada?  Por que a Rede Globo...  Imagino.  Mas, por que ele 

está tendo de esconder microfone ou logotipo da emissora?  Acho que 

isso  é  uma pauta  muito  interessante  para  todo  nós  aqui.   Quero 

sugerir  fortemente  que  se  fizesse  treinamento  agora  para  os 

funcionários.

O SR.  EDUARDO CASTRO  (Diretor-Geral)  –  Já  existe 

uma oferta esparsa de treinamento.  Por exemplo, a ONU, as Forças 

Armadas,  oferece;  as  polícias  militares  também  oferecem 

treinamento para circunstância perigosa, vamos chamar assim, como 



cobertura de guerra e tal.  Pelo menos, sempre que sabemos, temos 

funcionários que já passaram por esse treinamento.

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

chefe da fotografia, por exemplo, da Agência Brasil, fez recentemente 

no Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – No período 

em que se tinha uma frequência maior de idas ao Haiti, foi ofertado 

aos funcionários.  Não é uma oferta diária, mas precisa, sem dúvida.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas, neste momento específico e surpreendente, acho que 

tem de se fazer para todos.  Toda empresa privada faz.

A palavra com a Eliane.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES –  Em 

relação a esse ponto, concordo, de fato é surpreendente, é novidade, 

pegou todo mundo de surpresa, mas essa questão da segurança, que 

seja de surpresa, mas que seja construído a partir daí.  A construção, 

ter uma política, ter encaminhamento do que se fazer em caso de 

risco é fundamental.  Não se pode ficar à cargo do editor mais ou 

menos sensível.   Há uma política  que é  definida,  uma política  de 

empresa adotada em relação a esses momentos de crise.

O  relato  que  se  tem  é  que  quando  o  editor  é  mais 

sensível, ele vira e pergunta: “Está tudo bem aí?  Estou preocupado 



com a segurança.  Se não está bem, não fique, não se exponha”. 

Mas há relatos também de gente que “fique aí até o final e não tem 

problema se está cheirando gás lacrimogêneo”.

De  fato,  é  chocante  essa  relação  com  o  comercial,  a 

comparação, de novo, com a empresa de padrão comercial, porque 

todo  mundo  estava  trabalhando,  estava  indo  para  rua  com 

seguranças  contratados  e  minimamente  com  máscaras  de  gás 

lacrimogêneo.  Não sei se, de repente,  o cartão corporativo paga, 

facilita o acesso à pequenos consumos não teria resolvido isso, se 

estivéssemos mais atentos.  Enfim, acho que depende de uma política 

para consertar, faz parte do acordo coletivo garantir a segurança do 

trabalhador.   São Paulo,  por exemplo, não tem colete a prova de 

balas, e temos de lidar com o PCC.  Enfim, faz parte melhorar e se 

aproveite para frente.

Outra questão que eu queria discutir um pouco é a lógica 

do que se entende no centro das atenções dentro do discurso nosso. 

Esse número todo foi um esforço para se conseguir.  As equipes, todo 

mundo trabalhando enlouquecidamente  para  dar  conta  do  factual. 

Claro que há um anseio para que se vá além do factual, mas mal e 

mal se consegue cobrir o factual.  Por trás desses números, pegando 

a praça de São Paulo,  que é o  que conheço de perto,  a  Agência 

inteira tem nove pessoas, contando com o chefe de reportagem que 

não consegue cobrir o espaço inteiro.  Os repórteres se revezavam, 

então, dá pouco mais de dois repórteres por turno.

Imaginem o que é cobrir um movimento como esse em 

São Paulo e ter dois repórteres por turno.  Não se consegue ter nem 

um editor,  na  verdade,  fica  um  trabalhando  como  editor  branco, 

porque não tem editor  em São Paulo,  então,  você trabalha  como 

editor branco, o que significa que você tem uma pessoa na rua para 



acompanhar uma mobilização que cobre a cidade inteira.  Não acho 

que consiga.  Acho que é um momento crucial que mostra, se pegar a 

equipe que tem hoje na Agência, são 69 pessoas em Brasília, e em 

São Paulo,  com 9 milhões de pessoas são nove pessoas.   Há um 

fotografo.

Se se  pegar  o  dia  em que  houve o  quebra-quebra  na 

prefeitura, terça-feira, a Agência Brasil não tem uma fotografia, uma 

imagem daquele momento, porque o fotografo entrou de manhã em 

que teria uma coletiva do Haddad.  Então, ele não ia ficar até à noite. 

Não conseguimos ter imagem.

Isso faz parte de pensar o que é o centro da informação, 

o que está no foco dentro da Empresa.  Para mim é marcante entrar 

no Banco de Imagens da Empresa, de fotografia, e clicar a palavra 

trabalho e o que vem é o Ministro do Trabalho e, depois, lá no final, 

depois de algumas páginas...  Por trás desses números, você pega o 

Daniel, Bruno, que estavam na Agência cobrindo no turno da noite, 

eles chegaram a produzir oito matérias juntos.

Então, houve um esforço para se conseguir dar conta do 

factual,  mas  fica  difícil  competir  e  mostrar  a  mobilização,  os  dois 

cobrindo, e, depois, vir aqui em Brasília e a matéria cobrindo a fala 

do Ministro da Justiça, a fala da CDH, enfim, todas as falas dentro dos 

ministérios.  O poder está super representado.  Isso mostra que é 

importante e é uma reflexão do que é a comunicação, onde está o 

centro da comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Quantos repórteres de rua têm em São Paulo?



CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Da 

Agência?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Da 

Agência são oito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Quantas câmeras?

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES – 

Câmeras  têm  mais.   Equipes  de  televisão  têm  mais.   Equipe  de 

televisão é bem representada, tem uma boa estrutura.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Você está falando de rádio?

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Rádio 

não  tem  repórter.   A  rádio  teve,  de  fato,  um  esforço 

superinteressante,  colocou  em  rede,  foi  superválido,  mas  de  São 

Paulo  entrou  como  editora  da  Rádio  Agência  que  estava  na 

manifestação e falou: “Eu me voluntario e vou trabalhar, porque esse 

é um momento para mim importante, enquanto jornalista”.  Mas não 

tinha repórter de rádio para garantir essa cobertura em São Paulo.



É  importante  refletir.   É  crucial,  num  momento  como 

esse, pensar onde a Empresa, onde a comunicação se olha, se coloca.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Ana, posso esclarecer essa questão da Agência?

São  Paulo,  Agência  Brasil,  é  uma  agência  que  era  da 

Radiobras e se tornou pública, existe um investimento e ela nasceu 

aqui  em Brasília.   Esse  volume de  pessoas  que  ela  considera  há 

repórteres, todos os editores, porque a Agência é editada aqui, os 

fotógrafos e o pessoal de laboratório.  Tudo aqui em Brasília.  Esse 

número  não  é  assim:  repórteres  com  repórteres.   Não  dá  para 

comparar.

São nove pessoas novas que a EBC, quando foi criada, 

colocou em São Paulo.  Esse fotógrafo recentemente contratado e 

está indo mais um fotógrafo, a partir do concurso, está indo para São 

Paulo também.  É pouca gente?  É,  mas não é uma questão de, 

parecendo que é oficial, é Brasília.  Nesse volume de matérias, posso 

até levantar o número de matérias oficiais  de ministros,  como ela 

disse,  e  as  matérias  que  não  tinham  ministro,  que  era  de 

manifestação, para vermos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que temos de ter cuidado.  Todo tempo estar com a 

orelha em pé.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Claro, tem de ter cuidado.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu perguntei o número de pessoas porque exigir de três 

repórteres ou de um fotógrafo cobertura, não podemos.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – É o 

que é possível  fazer.   Ninguém está cobrando, ninguém falou que 

“vocês fizeram pouco, fizeram muito e passa do horário”.  Não existe. 

Acho que o jornalista acaba sendo isso, o que eu tinha dito aqui, a 

pessoa vai com toda ênfase e tenta cobrir.  Ninguém falou “não faça 

além do..., porque a situação está...”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O que eu quis dizer é que não adianta Conselho vir aqui 

cobrar, então, porque são três repórteres e um fotógrafo.  O que eles 

vão  fazer?   Imagino  que  todos  se  desdobraram,  passaram 

madrugadas, evidentemente,  mas como vamos cobrar?  O olhar é 

outro, tem de ser outro.  Será que tem de botar mais gente?  Como 

será?

Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Da 

minha  parte,  estou  satisfeito  pelas  explicações  de  forma  que  a 

Empresa  deu sobre  o  trabalho.   Não  vou entrar  no  mérito  dessa 

discussão.  Apenas acho que as manifestações, sob o ponto de vista 

da nação brasileira, transcendem todas as coberturas.  Nesse sentido, 

acho  que  não  podemos  ter  uma  visão  desideologizada  desse 



fenômeno,  até porque,  na minha opinião,  é  um movimento muito 

profundo e as próprias forças da direita e da reação que já várias 

vezes  nesse  país  conseguiram  vencer  certas  batalhas,  tentam  se 

apropriar  desse movimento.  E a grande mídia,  fazendo um papel 

sujo, tem mascarado, tentando envolver, sempre dizendo que está 

defendendo  interesses  tais,  mas  por  trás  só  mostrando  cenas  de 

violência e depredações, que são setores minoritários dentro disso.

Então,  cabe  também  a  nós,  nos  nossos  comentários 

oficiais, e esse é o nosso trabalho, de uma empresa pública do povo 

brasileiro,  perceber  que  não  podemos  deixar  de  denunciar  esse 

trabalho de sapa da grande mídia e defender, até às nossas últimas 

forças, que esse movimento venha a se transformar num movimento 

de retrocesso, de reação, contra a democracia instalada no Brasil.

Vi coisas lá no Sul, por exemplo, passeatas em que os 

xingamentos contra as autoridades constituídas, eleitas pelo povo, e 

à  própria  Presidenta,  se  faziam  ouvir.   Isso  me  desagradava 

profundamente  e  me deixou temeroso em relação aos  rumos que 

poderia ter tomado.  Acredito que agora, depois que as autoridades 

se envolveram mais a fundo com resposta à altura e o recuo que o 

Congresso está dando, enfim, pode ser que as coisas caminhem no 

sentido  de  fortalecer  a  nossa  democracia.   Mas  o  nosso  objetivo 

maior, como jornalistas, é a defesa da democracia no Brasil.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto.



CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Neste momento temos de olhar também o tipo de cobertura, fazer 

comparações.  A responsabilidade da mídia pública é muito grande, 

inclusive, ser um contraponto ao que está sendo colocado pela mídia, 

ou  mídia  hegemônica,  ou  mídia  de  mercado,  ou  mídia  comercial. 

Esse é o diferencial.

Apesar das dificuldades que a TV Brasil tem, pelo menos, 

o que vi em matéria de cobertura e de análise foi muito mais a frente 

do que qualquer veículo comercial.  Inclusive, como falou o Paulo, é 

visível nos grandes veículos comerciais o interesse em criminalizar o 

movimento, o que aconteceu nesses dias todos.

Agora,  é  importante  fazer  esse  diferencial,  porque  a 

responsabilidade da mídia pública é muito grande.  Vou falar pelo Rio 

de  Janeiro,  enquanto  os  manifestantes  jovens,  em  sua  grande 

maioria,  chegavam  lá  e  diziam  “Fora  Rede  Globo”,  ou  então  “A 

realidade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura”, e o repórter está 

nos helicópteros e nos edifícios  fazendo cobertura.   Agora,  nós,  a 

mídia pública e outras, não, absolutamente, estavam lá e não usaram 

desses artifícios de só apresentar o lado da violência que não tinha a 

nada a  ver  com os  manifestantes,  pois  eram figuras  à  parte.   É 

importante observarmos isso.

Agora, queria chamar a atenção, voltar  a uma questão 

que já debatemos aqui, em relação ao programa Roda Viva.  Achei 

um absurdo,  neste  momento  de  crise,  colocar  o  José  Serra  para 

discutir e falar o quê?  Abobrinha?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  A  única  coisa  boa  nisso  foi  que  bateram  bastante,  o 

jornalista, e o botaram na parede.  Isso eu gostei.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Como pode a TV Brasil reproduzir um programação desse tipo?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ele não falava há dois anos e meio.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Realmente, pega mal.  Já tínhamos falado a respeito disso.  Por que 

não criar uma Roda Viva verdadeiramente viva?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas a nossa também vai levar o Serra, mas não só o Serra.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Num momento como esse, em que esperávamos alguma coisa mais, 

porque que as coisas se acirraram, pelo menos em termos de Rio de 

Janeiro.  Queria chamar a atenção em relação ao Rio de Janeiro, no 

carnaval,  quando o  Bola  Preta  aparece na rua,  é  um milhão,  um 

milhão e meio de pessoas; na manifestação foram 300 mil, meio mal 

contado.

Queria chamar a atenção em relação à violência.  Nós, na 

ABI, fizemos uma exortação aos parlamentares no sentido de que no 



Congresso  se  vote  imediatamente  a  proibição  do  uso  de  bala  de 

borracha.  Pode não ter atingido repórteres da TV Brasil, da EBC, mas 

outros jornalistas foram atingidos covardemente.  Então, caberia ao 

nosso  Conselho  se  manifestar  nesse  sentido,  exortando  os 

congressistas, seja lá quem for, a impedir o uso de bala de borracha, 

não só por atingir os jornalistas, mas atingir indiscriminadamente.

No Rio de Janeiro, quero dizer o que aconteceu na quinta-

feira, sexta-feira de madrugada, foi uma violência desproporcional, 

covarde, sem razão de ser.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Se entendi,  o senhor está  propondo que o Conselho se 

manifeste sobre isso?  Vou colocar em votação.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Que 

se manifeste.  A ABI já se manifestou nesse sentido, para que se 

proíba o uso de bala de borracha, que não é letal, mas machuca e 

pode ser letal.  Outra coisa, gás de pimenta, quem sofre do coração, 

morre.  E não estamos numa ditadura, somos uma democracia e a 

polícia  militar  não  pode  se  comportar  da  mesma  forma  como  se 

comportava  na  época  da  ditadura.   Nada  mudou  em  termos  de 

comando  esses  caras  obedecem  a  voz  de  comando.   A  voz  de 

comando da polícia militar, falo pelo Rio de Janeiro, dizia o seguinte: 

“Baixe  o  pau.   Baixe  o  sarrafo”.   Isso  não pode acontecer  numa 

democracia.

Outra  coisa  que  chamou  a  atenção  é  que  os 

manifestantes  que  estavam  à  par  da  manifestação  fizeram  uma 

cobertura  muito  grande,  sobretudo,  dos  meios  de  comunicação 



hegemônicos.  Hoje de manhã eu estava vendo o noticiário sobre o 

acontecido  e  só  se  destacava  o  que  era  violência,  depois  as 

passeatas, as manifestações.  E no Rio de Janeiro foi dada ênfase, 

mostraram muito mais as coisas à parte da manifestação, que não 

tinham nada a ver com manifestações, aquelas arruaças, do que as 

manifestações propriamente ditas.  A TV Brasil não fez isso, mas os 

outros canais fizeram isso de uma forma até bem acentuada.

Então,  pedir  atenção  para  essa  questão.   Temos  de 

discutir e aprofundar essa discussão.  E colocar como sugestão que o 

Conselho Curador se posicione no sentido de impedir o uso, que os 

congressistas votem uma proibição, pela polícia limitar, da bala de 

borracha.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Coloco  imediatamente  em  votação  a  proposta  do 

conselheiro Mário Augusto.

Aprovado.

Conselheira Rosane.

Peço  que  os  conselheiros  sejam  mais  sucintos  para 

podermos ouvir a todos.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Boa tarde 

a todos e todas.

Na segunda-feira  à noite  fizemos uma reunião em São 

Paulo  com um grupo de pessoas  que estamos querendo construir 



uma  campanha  sobre  comunicação  pública  e  o  fortalecimento  da 

comunicação  pública.   Já  estamos  na  terceira  reunião.   Estamos 

construindo  uma  proposta.   Depois,  provavelmente,  deveremos 

trazer, socializar e tal.

Mas, por que estou dando esse informe?  Porque nessa 

reunião fizemos avaliação também jornalística da cobertura da EBC. 

O  nosso  debate  principal  foi  no  sentido  da  cobertura  jornalística. 

Primeiro, como Central Única, é lógico que tem de se garantir tantos 

direitos  trabalhistas,  como condições  de trabalho,  como foi  falado 

aqui e bem colocado, assim, não vou me deter nisso.  O que temos 

de fazer é garantir tanto direitos, quanto condições de trabalho.

Segundo, se quisermos, dentro dessa linha de fortalecer 

uma comunicação pública, o eixo dorsal, o coração que pulsa a uma 

comunicação  pública  é  a  cobertura  jornalística.   Então,  se  não 

tivermos  uma  clareza  ou  termos  a  clareza  e  não  aceitarmos  na 

estratégia, também teremos dificuldade de fortalecer o centro do que 

é uma comunicação pública.

A mim me chocou muito, é verdade que há condições de 

trabalho,  mas  o  que  está  posto  na  cobertura  jornalística  é  uma 

questão de como pensar a cobertura jornalística, de como fazê-la, a 

estratégia, a linha editorial dada para essa cobertura.  O momento 

que foi  colocado,  por  exemplo,  no dia  20,  que assisti,  à  noite,  a 

cobertura dada de dois minutos sobre o que estava acontecendo no 

jornal – separei e assisti com muita calma todo o jornal do dia 20, 

toda a produção, inclusive, todo o espaço –, não fez nada mais, nada 

menos, do que piorar o que a Rede Globo estava colocando.

Hoje de manhã fizemos um debate aqui lindíssimo de que 

era preciso fazer uma comunicação com os jovens e para os jovens. 



O que falamos hoje aqui de manhã, nesta cobertura, não se viu em 

hipótese alguma.  Precisamos, talvez, uma fala dura, pesada, mas 

não  no  sentido  de  destruir,  pelo  contrário,  porque  para  nós  é 

importante  fortalecer  a  comunicação  pública.   Assim,  precisamos 

olhar com muito carinho a cobertura jornalística, porque somos na 

mesma linha.

É verdade que é um momento novo, mas não tivemos, 

por  exemplo,  uma  idéia  de  dissecar  temas.   O  que  compõe  o 

transporte público?  Por que o transporte público chega a três, quatro 

reais?  Por que não conseguimos fazer uma contraposição do tema? 

Acho que esse é o papel da comunicação pública.  Fez muito bem, 

inclusive,  na  PEC  37.   Na  PEC  37  deu  parabéns,  porque  muitas 

pessoas não sabiam o que era a PEC 37, e foram para a rua uns 

contra, outros a favor, mas sem saber o que estavam defendendo.  E 

foi o único espaço onde se conseguiu esmiuçar para a sociedade o 

que era a PEC 37.

Para vocês terem uma idéia,  estávamos na reunião da 

Executiva, da direção da CUT, segunda-feira, discutindo sobre o tema 

e foi usado o exemplo da PEC 37, colocado na EBC, para nós, da CUT, 

conhecermos melhor o que era a PEC 37.  Essas coisas fazem com 

que se consegue amadurecer e colocar mais o papel da EBC.

Por fim, quero falar mais, mas já estou vendo que está 

pegando o microfone para cortar – questão do tempo para os demais 

conselheiros falarem, porque o tema é importante –, se o jornalismo 

é  uma  questão  central,  não  sei,  sou  conselheira  e  é  a  segunda 

reunião em que estou participando, talvez seja um processo em que 

não participei, mas sugerir de fazermos uma audiência pública sobre 

a cobertura jornalística da EBC.  Aprofundar esse tema porque, para 

nós, é um tema bastante importante e precisamos cuidar com muito 



carinho  para  que,  através  disso,  sejamos  um  instrumento  de 

fortalecimento da comunicação pública.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Você  não  assistiu  os  jornais  do  dia  17,  18,  19  e  21.   Vieram 

estudantes,  uma socióloga e  uma historiadora muito  novinhos,  de 

São Paulo, que escreveram um artigo muito bom nos jornais, e nós 

os convidamos.  Trouxemos uma moçada grande.  No dia 19 teve 

Três a Um inteiro ao vivo com uma estudante do Grupo do Vinagre, 

com um sociólogo e historiador.

O que estava acontecendo nesse dia 20?  Demos uma 

diminuída no noticiário mesmo porque estávamos sentindo que havia 

uma manipulação dessas manifestações.  Então, exatamente o dia 

que  você  viu  tinha  uma orientação,  diminuímos  um pouco  o  tom 

porque vimos que essa coisa estava sendo usada, mal usada.

Já que vocês estão avaliando a comunicação pública, vou 

te mandar todo o material que fizemos sobre as manifestações, os 

jornais,  os  telejornais  e  os  programas,  para  você  analisar.   Acho 

ótima  essa  sugestão  de  audiência.   Maravilhoso.   Quanto  mais 

discutir,  melhor.   Mas  foi  o  dia  exatamente  em  que  a  situação 

estava...   Era pior mesmo, porque a Globo encheu o jornal  disso, 

estava entrando ao vivo, porque estava sendo usado.  Sentimos que 

estava sendo usado, por isso diminuímos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Rita, Ana Veloso e, depois, João Jorge.



CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Eu 

tinha proposto esse tema para debate no Conselho até um pouco 

antes  para  dar  tempo  de  recebermos  também  uma  amostra  do 

material  do ponto de vista da EBC, para que as conselheiras e os 

conselheiros pudessem discutir  esse tema com um pouco mais de 

propriedade.  Eu mesma estava na rua também.  Como eu estava 

acompanhando a EBC?  Muitos aqui estavam nas suas atividades e a 

sociedade  reclamou  a  presença  das  pessoas  em  momentos 

importantes.

Então,  estamos  subsidiados  desses  conteúdos  e  dos 

problemas que, para a EBC, são significativos na sua cobertura nos 

ajuda também a pensar como contribuir.  Fico sempre, quer dizer, 

sempre não, porque é a segunda vez que estou aqui, mas com um 

frio na espinha ao falar para esse Conselho a importância que tem. 

Maria da Penha está aqui e ela qualificou com a sua própria vida uma 

discussão que hoje a sociedade faz e que muda os fundamentos da 

sociedade.

Esse Conselho está aqui para conversar com a EBC sobre 

a qualificação mesmo da cobertura  que precisa ser  feita  e  qual  a 

dificuldade que a empresa pública enfrenta.  O Conselho também não 

tem  um papel  só  de  conversar  com  a  empresa  pública,  mas  de 

ajudar, para que essas dificuldades sejam superadas em relação à 

necessidade  de  financiamento,  investimento  e  priorização  pelo 

Governo.

Então,  é  toda  uma  importância  que  tem  esse  debate, 

neste momento, que não podemos se negar a ele, ou parar ao se 

defrontar com dificuldades que são reais.  Tenho certeza de que a 

EBC  ficou  perdida  porque  todo  mundo  ficou  perdido  para  cobrir, 

procurando saber o que estava acontecendo com o país.  Sou de uma 



rede de mídia alternativa, os meninos de Belo Horizonte levaram bala 

de borracha nas nádegas e gravaram um coronel dizendo que aquela 

agressão da polícia era uma questão de democracia, que da próxima 

vez votassem melhor porque aquilo  era expressão da democracia, 

estavam cobrindo.  As mídias alternativas estão colocando isso na 

internet.

Só que vivemos um problema que considero muito sério. 

A imprensa, para poder fazer a sua cobertura e falar com o senso 

comum, rebaixou demais a interpretação do que estava acontecendo 

nas  ruas.   É  fácil  a  linguagem,  mas  higienista  da  luta  contra  a 

corrupção,  que  precisa,  na  verdade,  de  uma  outra  cultura,  não 

depende  de  leis,  as  leis  estão  aí.   Jogou  isso  e  trouxe,  facilitou 

também que uma agenda conservadora se misturasse com a agenda 

das ruas de uma forma que, até para a juventude que foi chamada 

para um ato de democracia direta, não sabia qual bandeira pegar.  Aí 

está um papel importante da mídia pública, é qualificar esse debate.

Neste momento, o que está acontecendo é que, depois da 

catarse, que foi ir para a rua e mostrar que se quer uma nova cultura 

política  de  participação  direta  nas  decisões  do  país,  esses 

movimentos  estão  também,  assim como o  Governo  reagiu,  assim 

como o Congresso reagiu, assim como a mídia procurou adaptar o 

seu discurso, a população, o movimento que foi para a rua também 

está  refletindo  e  qualificando as  suas  pautas.   Se  antes  era  essa 

catarse  nas  ruas,  agora  está  acontecendo  uma  sucessão  de 

assembleias populares, de atos, de reuniões, que estão elaborando e 

trazendo subsídios.

Então, como a mídia pública pode trazer também para a 

sociedade, que debates são esses de fundo que estão mobilizando o 

país, que estão reivindicando mudanças?  No dia a dia da cobertura é 



um sofrimento  só,  agora,  se  existe  esse  Conselho  para  ajudar  a 

pensar, acho que tem de cumprir esse papel.  Não acho que essa 

cobrança é só para a EBC, nem estou cobrando da EBC, mas estou 

dialogando  para  saber  como  podemos,  neste  momento  tão 

importante  para  o  Brasil,  para  a  comunicação,  aproveitar  esse 

momento para refletirmos um pouco mais sobre o papel do Conselho, 

sobre  o  que  a  EBC  pode  fazer  com  os  recursos  que  tem  e  que 

recursos  se  precisa  para  que  se  pense  como  se  mobilizam esses 

recursos politicamente.  Imagino que isso seja um papel também.

Penso que feliz da EBC que tem a possibilidade de ter um 

Conselho  onde  ela  está  presente,  onde  a  sociedade  civil  está 

presente, onde o Governo está presente, para conversar sobre que 

momento é esse que estamos vivendo, porque a comunicação desse 

país,  infelizmente,  ainda  não  tem  um  Conselho  Nacional  de 

Comunicação que possa discutir  o  papel  da mídia,  como ela  pode 

contribuir para o país.

Era essa a minha contribuição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira, a senhora compõe a Câmara de Jornalismo? 

Assim, a senhora pode transformar sua proposta numa coisa concreta 

no âmbito da comissão, porque temos mais agilidade para discutir.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Tenho certeza de que a Comissão de Jornalismo abraça essa proposta 

e se coloca imediatamente para trabalharmos juntos.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Coordene, por favor, e vamos realizar esse debate.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Acho que vocês deveriam ver o que foi feito.  Essa semana fizemos 

segunda-feira sobre transporte, o que você falou; estamos fazendo 

temático; hoje educação.  Estamos fazendo matérias temáticas sobre 

os temas que as ruas pediram para serem resolvidos.  Não houve 

enfoque sobre questão de corrupção, de forma alguma, temos muita 

consciência  do  que  as  pessoas  estão  querendo  aproveitar  para 

resolver.  Temos isso muito claro.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Só 

para completar, eu acompanho, ainda mais como conselheira, mas 

sempre acompanhei a Agência Brasil, pelo menos, que é uma coisa 

que na internet podemos acessar.  Sempre me informei muito sobre 

os processos pela Agência Brasil, mas algumas pautas sabemos que a 

comunicação que aí está não vai cobrir.  Ontem a assembleia em São 

Paulo foi sobre o direito à comunicação nessas manifestações.  Então, 

acho que temos de cobrir.  É um problema que o Governo não vai 

enfrentar e que a comunicação comercial não vai enfrentar, mas a 

mídia pública pode e deve contribuir com esse debate.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – conselheira,  espero suas orientações para conduzir  esse 

debate.

Conselheira Ana Veloso.



CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Eu me solidarizo com Rita.  Se a Câmara de Jornalismo precisa, 

também entro nela neste momento, para podermos colaborar no que 

for possível.

Penso que a contribuição do Conselho tem sempre sido no 

sentido do diálogo.  Aí,  me solidarizo com as questões que foram 

colocadas aqui.  Realmente, penso que a proposta da Presidente Ana 

Fleck de ter  essa discussão da segurança e procedimentos para a 

Empresa é urgente.   Não temos perspectivas,  apesar do que Rita 

disse,  fizemos  várias  análises,  eu  e  ela,  conversamos  muito,  e 

também contigo, sobre essas questões dos movimentos, etc., mas 

não temos esse controle de saber como será daqui para frente.

Assim,  penso  que  a  cobertura  também  tem  essas 

dificuldades da imprevisibilidade.  O jornalismo, não estou falando do 

jornalismo  da  EBC,  mas  o  jornalismo  convencional,  o  jornalismo 

privado vive muito mais do que é previsível do que é imprevisível. 

Infelizmente,  o jornalismo como investigação,  ou com o inusitado, 

buscar fontes, pluralidade de fontes e de vozes, essa é uma visão que 

criticamos no jornalismo privado.   Esse  dado da imprevisibilidade, 

penso que também pegou uma mídia que é acostumada a ouvir as 

mesmas fontes.

Então, nossa cobertura vai por esse caminho de ouvir as 

outras fontes, as outras vozes, não ouvir só essas fontes que já estão 

na mídia privada.  Nesse sentido, farei novamente, porque já fiz essa 

provocação,  eu  já  trouxe  essa  questão,  que  é  da  EBC  entrar  na 

campanha  para  expressar  a  liberdade.   É  uma  campanha  dos 

movimentos sociais de fortalecimento da democracia.  Entrar ainda 



mais nessa campanha, que é para se diferenciar mesmo das outras 

emissoras, porque temos um potencial maravilhoso da mídia pública.

Experimentamos isso lá no Recife, ocupamos junto com 

os  funcionários  da  Rádio  Universitária  FM  e  fizemos  a  cobertura. 

Obviamente  foi  uma  experiência  de  jornalistas  e  pessoas  dos 

movimentos  sociais;  obviamente  que  foi  uma  experiência  que 

tivemos como exitosa na Rádio Universitária que não tinha estrutura 

para  fazer  a  cobertura  na  quinta-feira,  infelizmente.   Há  essas 

dificuldades.  E fomos para ajudar, nós, sociedade, jornalistas, que 

são da campanha para expressar a liberdade – não estou dizendo que 

isso será aqui na EBC porque essa tem uma estrutura –, mas é o 

momento de a EBC pensar.

Já sugerimos a discussão da regulação da comunicação, a 

importância da comunicação pública neste momento.  Penso que essa 

bandeira do direito humano à comunicação deve, como as meninas 

colocaram, perpassar em toda a cobertura.  Penso que isso fará com 

que essa cobertura da EBC possa também se diferenciar por abrir os 

microfones  para  as  múltiplas  vozes  e,  inclusive,  para cobrir  essas 

manifestações da democratização da comunicação no Brasil.

Esse  debate  está  em  curso.   Quem  pesquisa,  quem 

estuda, quem está na universidade, temos de fazer reflexões e ler 

muito e assistir muito.  Mas, um dos caminhos que percebo que a 

EBC  deve  percorrer,  fazer  a  discussão  da  democratização  da 

comunicação.   Nesse sentido,  já  perguntei,  o  Eduardo  respondeu, 

mas  esqueci  de  perguntar  ontem,  o  programa Ver  TV,  que é  um 

programa fantástico, maravilhoso, queremos que volte ao ar.  Se ele 

está sendo gravado, vai voltar em julho, é um grande aliado.  É um 

programa  que  discute  a  democratização  da  comunicação  com  o 

Laurindo e equipe.  Ainda bem que esse programa vai voltar ao ar. 



Que outros programas, além desse, sejam produzidos para fazermos 

esse  debate,  porque  esse  debate  está  na  pauta  dos  movimentos 

sociais.

Hoje  acontecem  várias  manifestações.   E  em 

Pernambuco,  uma  das  questões  é  explícita  na  pauta  que  será 

entregue  ao  governador  ou  já  foi  entregue,  não  estou  lá,  mas  o 

pessoal  está  na  rua,  uma  das  questões  é  a  democratização  da 

comunicação  e  o  fortalecimento  da  comunicação  pública  em 

Pernambuco.   O  Governo  do  Estado  tem  de  investir  nesse 

fortalecimento efetivamente.  Então, é uma pauta fundamental para a 

gente que discute a melhoria da qualidade, da pluralidade de vozes 

aqui também dentro da EBC.

Eu me coloco à disposição para participar e colaborar no 

que for possível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Antes de passar a palavra ao conselheiro João Jorge, pedi 

para a Priscila dar uma monitorada no que está acontecendo aí na 

rua.  Ela procurou: @vempraruabh.  Previsão dos manifestantes: 100 

mil pessoas.  Seguem rumo ao Mineirão.  Em Brasília, às treze horas 

no Congresso: Fora, Feliciano!  Às dezoito: Movimento Ocupa Brasília 

no Congresso.  Prevista para São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Passo a palavra para o conselheiro João Jorge.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Belo Horizonte é preocupante.  E UFMG, tem alguma notícia?



CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Boa tarde, todos e todas.

Quero reafirmar aqui o que venho falando sobre o Brasil 

real algum tempo aqui e em alguns outros fóruns.  Durante esses 

dois últimos anos, conversei com o Ministro da Cultura Juca Ferreira, 

conversei com o Governador da Bahia Jacques Wagner, com várias 

autoridades  sobre  os  desencontros  entre  o  Brasil,  a  população 

brasileira e as políticas de Governo, o quanto e como essas estão 

distantes das pessoas que vivem nas grandes cidades, nas pequenas 

cidades.

Não quero falar  aqui  da cobertura da EBC sobre esses 

fatos extraordinários.  Penso que se há dificuldade nessa cobertura, é 

muito  pouca,  é  muito  pequena,  porque  quase  todos  os  grandes 

instrumentos de comunicação de mídia no país foram surpreendidos 

com algo que estava latente, está latente há muito tempo.

Aqui vivemos isso em relação aos programas religiosos. 

Parece uma birra falar em certos assuntos.  Aqui vivemos isso de 

falar da inclusão dos afro-brasileiros dentro do sistema da TV Brasil, 

dentro  do  sistema das  rádios  da  TV Brasil.   Aqui  discutimos  isso 

quando venho falando sobre a música popular brasileira atual, sobre 

a música que é feita por jovens nas periferias e nos centros.  Quando 

falo periferias, centro e favela, não estou dizendo basicamente que 

aquele bairro lá distante em que morre pessoas, como ontem, e que 

não é notícia; estou falando que nos centros também de São Paulo, 

Salvador,  Brasília,  São  Luís  do  Maranhão,  também  têm  pobres 

favelados  desprotegidos.   A  Empresa  Brasileira  de  Comunicação e 

este Conselho podem se ater muito mais aos brasileiros que estão 

desprotegidos.



O  que  está  havendo  nesses  dias  pode  ser 

monoconservadora de direita e tudo, mas há muita indignação com a 

ausência  do  Estado  brasileiro  de  resolver  questões  que  não  são 

novas,  são  bastante  antigas.   Já  que  o  país  moderno,  a  quinta 

economia  do  mundo,  a  sexta  economia  do  mundo,  o  país  da 

tecnologia, consegue conviver com todos os seus bolsões de pobreza 

e de indignidade sem nenhum choque?  Sem nenhuma avaliação de 

como é isso?  O Brasil convive com o racismo, com o machismo, com 

a intolerância religiosa, como se fosse uma coisa óbvia.

A presença do presidente, deputado federal Feliciano na 

Comissão de Direitos Humanos somente no Brasil é possível.  É uma 

afronta às instituições brasileiras.  É uma afronta às relações que o 

Brasil tem com os 56 países africanos.  Já que esse cidadão escreveu, 

afirmou que os africanos são malditos desde sempre, porque a Bíblia 

diz isso.  Ao dar entrevista na revista Veja, corrigindo o que disse, 

nas páginas amarelas, ele voltou a afirmar que não eram todos os 

africanos, não, porque os africanos do Sul são brancos.

Este  mesmo  cidadão  conseguiu  trazer  numa  comissão 

fechada à tona a cura gay num momento em que todo o mundo essa 

definição  de que  as  relações  entre  homem e  homem e  mulher  e 

mulher, ou pessoas, não se trata de nenhuma doença.  O próximo 

passo dele será dizer que vai ser a cura das mulheres, porque para 

ele, para a religião dele as mulheres também são doentes.

No entanto, esse país, os três poderes não trataram de 

resolver isso.  Quanto é caro ao Brasil os direitos humanos, o quanto 

deveria ser caro à EBC os direitos humanos?  Por que lutamos?  Por 

que sonhamos?  Pelos direitos humanos.  É óbvio que parece muito 

“é algo para proteger o bandido”; é algo para proteger a sociedade 



brasileira; é algo para proteger todo mundo que não quer ser violado 

nos seus direitos básicos.

Agora, com a PEC 37, a EBC fez um bom dever de casa, 

explicou o que era, como se tratava e pronto.  Mas, imagina se a EBC 

e todos os meios de comunicação, que são públicos, mesmo aqueles 

que são concessões, pudessem falar dos direitos humanos, da luta 

contra o racismo, contra a homofobia, contra as mulheres.  Imagine, 

uma  pessoa  da  EBC  é  assassinada  por  uma  violência  machista 

definida, avisada, declarada, e o que o estado daquele lugar onde ela 

estava fez?  Nenhuma medida para proteger a vida.

Então,  a cobertura da EBC, neste momento,  pouco me 

interessa, pois interessa muito mais a vida dos quase 100 mil dos que 

estão agora em Belo Horizonte caminhando, caminhando e cantando; 

e que amanhã irá caminhar em Salvador, caminhando, cantando e 

apanhando, mas amanhã irá caminhar em Salvador.  Não podemos 

dizer que 100 mil pessoas, 30 mil são infiltrados e baderneiros.  Algo 

em nossa visão está errado.  É fundamental que a luta por direito 

nesse país possa ser vista.

Sou  do  Movimento  Negro.   Todo  tempo  falo  dessas 

questões.  Parece uma coisa chata, repetitiva.  Precisa de mais África 

na comunicação, precisa de falar das coisas positivas do continente 

africano,  celebrar  a  revolta  do...,  celebrar  a  Revolta  da  Chibata, 

celebrar Zumbi dos Palmares, entrevistar personalidades que falam 

desse assunto, tratar desse tema fundamental.  O movimento da luta 

por direito das pessoas com relações sexuais diferenciadas também 

grita, clama por isso.  Será possível que 3 milhões de pessoas numa 

cidade como São Paulo não mostra o quanto esse país precisa da 

paz?



Então,  a  cobertura  agora  é  meio  secundário,  é  meio 

terciário.  Não é de se esperar que a Empresa tenha máscara de gás 

para manifestações de 100 mil ou de 1 milhão, porque tem de licitar 

isso,  tem  de  ter  alguma  previsão  de  que  isso  aconteceria  nos 

próximos 100 anos.  Desculpe-me, mas todos nós imaginamos que o 

brasileiro não ia se levantar de novo depois de tantas revoltas para 

fazer algo nesse nível.

Quando  digo  que  em  Brasília,  as  cidades-satélites 

precisam vir aos estúdios que têm aqui, é porque os estúdios são 

equipamentos públicos.  Quando insisto que durante a Semana da 

África,  a TV Brasil,  a Rede Brasil,  precisam falar com os jovens e 

todas as periferias do Brasil, é porque eles não são calados, não.  Se 

algum gigante acordou, foi a classe média alta brasileira.  Acordou 

para  as  suas  demandas  sem incorporar  a  população  indígena,  do 

candomblé, das mulheres, dos homossexuais.

É muito fácil ficar horas na rua, na Avenida Paulista.  Eu 

não preciso trabalhar, não estudo, não pego ônibus, tenho quem me 

sustente.   Isso  ficou  claro  num  ataque  de  um  estudante  de 

Arquitetura fez no prédio da prefeitura em São Paulo.  E mais claro 

ainda como o sistema judiciário brasileiro trata quem não é negro, 

quem é pobre.  Após as fotos e a imagens, o cidadão foi à delegacia, 

deu depoimento, saiu, pegou o seu carro e foi embora.  Independente 

de quem o solta, é o seguinte: para alguns pau, prisão, cadeia; para 

os demais...  Isso ele estava irritado ontem.  Ele, sim, estava com 

máscara de gás.  Ele, sim, danificou o patrimônio público.  Todas as 

condições legais, objetivas para prendê-lo, isolaram.  Um atentado à 

cidadania.

No entanto, o sistema judiciário brasileiro é assim: prende 

400 e poucas mil  pessoas e mantêm soltos milhares de facínoras, 



porque os que são contra os homossexuais são facínoras; os que são 

contra as mulheres são facínoras; os que mantêm a população negra 

e pobre nos guetos, armando-as, as ajudando a traficar para quem 

mora em Ipanema e Leblon são facínoras, e não se apresentam, não. 

Recentemente, um juiz federal foi claro: “Não vou prender o pequeno 

traficante, não”.  Ele precisa prender o traficante que tem fazendas 

de gado, helicóptero, carros importados, que nunca se apresenta no 

morro, na favela.

Se queremos,  realmente,  na comunicação pública  fazer 

algo diferente, e essa luta agora dos 100 mil, 50 mil, de 1 milhão, é 

uma luta  por  comunicação.   Os  cartazes  estão  dizendo  o  que  as 

grandes TVs não querem mostrar.  Os cartazes diferentes, feitos da 

mesma forma, mas passando prazeres sociais.  Olha, não estamos 

presos a um canal A, B, C ou D.  Não se trata de audiência como o 

Nelson Motta está prevendo: “Ah, a EBC não tem audiência”, mas em 

momento algum os jovens estão dizendo isso.  Que sai na rua está 

dizendo o seguinte: “Quero falar do Brasil real”.  E a Presidente do 

Brasil  precisa  discutir  o  Brasil  real;  o  Presidente  da  EBC  precisa 

discutir o Brasil real; nós, do Conselho, precisamos discutir o Brasil 

real.

Nas últimas reuniões que teve aqui eu questionei muito o 

tempo  que  passamos  aqui  em  discussões  que  me  parecem  mais 

administrativa,  teve  uma  até  da  autonomia  da  EBC.   Eu  falei  o 

seguinte: A EBC foi criada por um sistema; está sendo mantida por 

esse sistema; e estamos indo e voltando a essa discussão, se a EBC 

deve ter mais autonomia ou não.  O resultado está aí.  Ninguém na 

rua questionou a autonomia da EBC, porque esse assunto ainda não 

está na mão do povo, da população como um todo.  Então, podemos 

fazer muito mais.



O quero propor aqui é que o Conselho Curador, a partir 

de agora, e a EBC, se atenham num contato com o povo, com o 

Brasil real.  Podemos fazer isso mais rápido do que qualquer setor 

governamental.  Temos aqui uma Ouvidoria eficaz e eficiente nesse 

sentido e que tem demandas que podemos responder de uma forma 

mais rápida.  A principal delas, que é o programa religioso, estamos 

postergando, postergando.  Como será?  Vamos esperar uma invasão 

aqui de Pai  de Santo e Mãe de Santo?  Vamos esperar aqui uma 

invasão  nesse  prédio  de  pessoas  de  religiões  que  são  oprimidas? 

Porque  estamos  postergando  uma  decisão  que  é  da  democracia 

brasileira e há outras.

Então,  a  minha  sugestão  é:  vamos  deixar  os  ouvidos 

abertos; vamos aqui trazer os jovens que estiveram de manhã para a 

mesa  central;  vamos  ampliar  a  presença  de  setores  não 

representados  aqui  neste  Conselho.   A  ausência  da  presença 

indígena,  precisa  ter  mais  afro-brasileiros  aqui  e  precisa  ter  mais 

gente que faça comunicação, hoje, focado no interesse popular.  Nós 

somos representantes legítimos nesse país.  A tarefa que está nos 

sendo cobrada agora é: Brasil para quem, por quem e como.  Não é 

mais  o  Brasil  da  esperança.   Não  está  se  tratando  de 

desenvolvimento econômico.

Muita  gente  foi  à  rua  participante  do  desenvolvimento 

econômico  do Governo  Fernando Henrique,  do  Governo  Lula  e  do 

Governo Dilma, mas as pessoas querem algo mais do que os estádios 

e da comunicação péssima que a Fifa e o Governo Federal fizeram 

sobre  esse  momento.   Precisamos  incluir  saúde,  transporte, 

educação,  numa  agenda  que  até  então  não  se  falou.   Há 

desenvolvimento econômico?  Há, mas as pessoas estão dizendo que 

“quero isso; quero que você dê IPI para os automóveis, mas tenha 

transporte  público  para  eu  não  levar  quatro  horas  indo  para  o 



trabalho e voltando da faculdade à noite; quero ser atendido pelo 

sistema de saúde.   Qualquer  potência  econômica também tem de 

cuidar da saúde de seus habitantes.

O que está se pedindo hoje, e aí é comunicação direta, é 

que o Estado brasileiro dê aquilo que a população outorgou ao Estado 

brasileiro para fazer e tratar.  Quer seus direitos, qualidade de vida e 

condição de viver num país moderno.  Senão, é só um outdoor.  País 

moderno, gigante, Copa do Mundo, Olimpíadas.  Mas as pessoas do 

entorno  não  perceberam  isso.   E  mais,  com  a  arrogância  desse 

organismo  internacional  multimodal,  que  é  a  Fifa,  até  o  acarajé 

entrou  na roda.   Ou seja,  nada da  cultura  local,  da  comunicação 

global  que  temos  podia  ser  tratado,  já  que  esse  organismo 

supranacional, semideus, foi dizendo que “aqui não, ali não, pera aí, 

quero isso, quero aquilo”.  E todos do entorno, e vivo na Bahia, na 

Fonte  Nova,  vemos  isso,  nenhuma  rua  melhorada,  nenhum 

transporte.  Nada.  Então, isso não é para mim e, não sendo para 

mim, vou me manifestar.

A manifestação é legítima.  Um Estado de Direito legítimo. 

O que não é legítimo é a escalada e o nível da repressão que nos 

remeteu ao tempo da colônia, do Império e do começo da República; 

o  que  não  é  legítimo  é  o  uso  desproporcional  da  violência  dos 

aparatos policiais de São Paulo, do Rio e da Bahia.  Não sei como está 

sendo em Minas.  Por que digo desproporcional?  Porque o uso de 

armas letais e não letais, na realidade, de forma desproporcional na 

manifestação que a Constituição garante.  Talvez todo aparato policial 

precisa  reaprender  como  lidar  com  isso  e  aí  o  sistema  de 

comunicação tem um papel importante.

Então, a guerra neste momento é por uma comunicação 

popular; a guerra neste momento é que quem está nas ruas quer 



serviço como tal e não como bandido, não como conservador e não 

como isso ou aquilo.  Não tem como colocar adjetivos.  Quem está na 

rua quer que o Brasil ouça aquilo que alguns de nós estamos falando 

aqui, o país real, país concreto, que tem necessidades que precisam 

ser atendidas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, conselheiro.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Em 

relação à violência, é importante frisar o seguinte: essa violência que 

estamos vivendo agora já era muito comum no Rio de Janeiro nas 

áreas carentes da cidade e essa mídia silenciou a respeito.  Agora, 

como atingiu os jovens da classe média, é o grito geral.

Agora,  temos  de  alertar,  ontem,  no  Rio  de  Janeiro,  a 

polícia militar, houve um confronto com nove mortos.  Então, essa 

violência que há anos acontece isso sob silêncio total e absoluto da 

mídia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Wagner Tiso está inscrito.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – A maioria do 

que eu  queria  dizer  já  foi  dito  aqui,  o  João Jorge brilhantemente 

falou.  Todos falaram muito bem.  A nova companheira, seja bem-

vinda.



Faltou pouca coisa para dizer aqui, foi tudo muito bem 

dito, mas só um detalhe que me preocupa, porque ando pela rua, 

viajo muito.  Acho que o que podemos ajudar é politizar o próprio 

manifestante.  O manifestante, a maioria deles, está despolitizada. 

Inclusive,  tenho  muitos  amigos  que falam:  “Meus  filhos  foram ao 

supermercado comprar  garrafinha  de vodca para se divertirem na 

manifestação”.  Outros, que vi na rua, falaram: “Vou ao protesto”, 

“Vai protestar contra o quê?”, “Sei lá, está todo mundo indo, eu vou 

também”.  Como politizar esse manifestante?  Está a rua cheia de 

gente e um terço deles politizados.

Eu poderia propor, por exemplo, procurar debates entre 

manifestantes de nosso tempo, como vi lá, eu estava no palanque 

das Diretas Já.  Tinha um milhão de gente na rua com a bandeira da 

Eleição Diretas Já.  Tinha um conceito e tinha um foco.  Lutamos 

contra a ditadura.  Agora, está um foco que, daqui a pouco vão pedir: 

“Vamos abaixar os preços dos motéis, está muito caro”.  Está uma 

confusão muito grande.

Eu gostaria de ver o manifestante do nosso tempo com o 

manifestante  atual  para  ver  que  grau  fica.   Acho  que  devemos 

politizar o próprio manifestante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Agradeço aos conselheiros.

Para  darmos  uma  fechada  nesse  nosso  item,  a 

conselheira  Rita  vai  promover no âmbito da Câmara Temática um 

debate mais objetivo sobre essas coisas todas.



Estou correndo um pouquinho para ver se podemos sair 

um pouco mais cedo.

Informes do Conselho.

O primeiro item seria reunião da Câmara Infanto-Juvenil 

que  foi  realizada  hoje  pela  manhã,  embora  com  participação 

pequena,  mais  uma  vez,  do  público  externo.   Sempre  colhemos 

sugestões e ideias muito interessantes.

Pergunto para a professora Ima se quer fazer um relato 

rápido para as pessoas que não estiveram.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Tivemos  uma  reunião  expandida  da  Câmara  Infanto-Juvenil  do 

Conselho, onde ouvimos os jovens sobre a programação e colhemos 

subsídios para uma política ou diretriz de comunicação voltada para 

esse segmento.

Demos  início  conversando  com  três  representantes  de 

movimentos,  de  associações,  ligadas  ao  tema.   Três  jovens  que 

trouxeram  a  sua  opinião,  sua  análise,  fizeram  um  diagnóstico 

interessante  sobre  o  momento  que  vivemos,  a  EBC.   Ficou  bem 

caracterizado que, ainda mais nesse momento em que vivemos, quer 

dizer, em que a EBC trouxe os jovens para cá, jovens que estão na 

rua, estavam, aqui, também, conversando conosco sobre esse tema 

importante.  E o que nos pareceu muito importante é que houve um 

consenso em torno do que nós estamos buscando que é essa política 

de  comunicação  pública  voltada  para  os  jovens.   E  aí  eles 

apresentaram  suas  perspectivas,  algumas  demandas  e  também 

algumas sugestões para que possamos avançar com o diálogo que 



estabelecemos  com  eles,  por  meio,  ou  do  Conselhinho,  assim 

chamado, que foi pensado no nível da Câmara Técnica, na Câmara 

Infanto-Juvenil  ou uma representação nessa Câmara, não só levar 

em conta a questão racial, diversificação, diversidade regional etc., 

mas  também  a  idade  e  os  encontros  regionais.   Também  já  foi 

proposto e aceito pelo Nelson um próximo encontro com eles na EBC 

ainda esse ano.

Foi  colocado  também  a  importância  de  buscar 

instrumentos e uma metodologia para estabelecimento desse diálogo. 

Acho que a esse respeito temos que amadurecer, aqui, no Conselho, 

porque isso não está muito  bem pensado,  ou seja,  de que forma 

iremos  trabalhar  essa  questão,  de  que  forma  ele  vão  trazer  ao 

Conselho.  Vamos formular uma política, uma participação para – foi 

como eles colocaram – sobre e com a juventude.  Então, ainda está 

em aberto, precisa estruturar e discutir melhor a respeito.

A questão das narrativas foi muito bem colocada, aqui, e 

trouxeram até um exemplo de uma narrativa muito interessante que 

os próprios jovens criaram.  E aí ter essa consciência de construir 

narrativas e discursos que sejam capazes de ter efeito na constituição 

da cidadania.

Houve  uma  discussão  intensa  sobre  a  produção 

independente e novas dinâmicas.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Há  um dado,  que, 

para mim, foi novo é que eles colocaram e ressaltaram bastante a 

necessidade  de  uma  programação,  não  apenas  isolada  dentro  de 

faixas para jovens, mas que essa preocupação com o diálogo com os 

jovens  perpassasse  toda  a  programação  da  EBC,  incluindo 



principalmente  o  jornalismo.   Achei  bastante  interessantes  esses 

comentários.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Foi um presente 

começar  no  Conselho  por  meio  da  participação  na  audiência  e 

discutindo  fazer  educomunicação,  Paulo  Freire  na  veia,  foi  muito 

legal.

Queria  fazer  uma proposta,  que já  tinha  lá,  dentro  do 

espaço  público,  no  Núcleo  de  Estudo  dos  Trabalhadores,  onde  já 

tínhamos apresentado para São Paulo, para o nosso superintendente, 

o Coelho.  Parece epifania, aquele momento em que se concentra 

tudo.  Queria propor também que a EBC aproveitasse esse espaço, 

São Paulo entraria com o jornal, sairia com o jornal, temos estrutura 

e pessoas que ainda não estão sendo usadas.  Enfim, uma proposta 

dos jovens de fazer a viração, a comunicação com, o próprio fazer.  O 

que  estávamos  propondo era  fazer  laboratórios,  usar,  ainda,  essa 

estrutura para produzir, para testar e fazer piloto com os próprios 

trabalhadores.  A proposta agora seria avançar, laboratório junto com 

os jovens que vieram, aqui, que estavam discutindo e usar o espaço 

para testar linguagem, para fazer piloto, enfim, para produzir com. 

Acho que é essa a proposta que gostaria de submeter para avaliação.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – O objetivo 

desse  Encontro  é  justamente  que  possamos  fazer  parcerias  e 

justamente  visando  esse  tipo  de  trabalho.   Explicava  que  temos 



muitas dificuldades com parcerias que fizemos, por exemplo, com a 

(Cufa, com a Abrace) nesse sentido, porque os convênios que temos 

são  muito  complexos  dentro  do  setor  público,  e  acabam,  esses 

convênios  dificultando  uma  renovação  quando  há  pendências  que 

ficam ou quando uma coisa mínima relativa à prestação de contas 

fica para trás.  Quer dizer, precisamos encontrar um formato que seja 

mais  simples  de  ser  gerenciado  para  que  isso  haja  convênios  e 

renovação de convênios mais acessíveis, senão até fazer a prestação 

de contas para verificar se está tudo certo, em relação a todas as 

áreas  administrativas  envolvidas,  tudo  isso  acaba  dificultando  as 

parcerias por meio de convênios.  Mas a proposta e fazer com – com 

os jovens – é o sentido dessa proposta de encontro, tentando buscar 

um  caminho.   Acho  que  eles  têm  com  a  USP,  por  exemplo,  e 

mencionei, de repente pode ser um acordo com a USP e com a Escola 

de Comunicações e Arte, a teve USP.  Acho que pode ser um caminho 

também.  Então, a ideia de encontrar caminho para fazermos coisas 

juntos é positivo.  A ideia é boa, vamos estudar e encontrar a melhor 

forma de realizar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.  Conselheira Eliane, você tem essa tarefa.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eles 

convidaram o  Conselho  para  estar  presente  a  um Encontro  a  ser 

realizado em julho, de 9 a 14 de julho.  Quem estiver disponível e 

quiser participar, estamos convidados inclusive para se fazer à Mesa, 

alguma oficina.  Eles vão encaminhar convites para a secretaria do 

Conselho que será repassado a todos.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Outro informe é sobre o lançamento do livro Qualidade na 

Programação Infantil da TV Brasil, que foi realizado, ontem, no Café 

Martinica.

Agradeço  os  presentes,  achei  muito  simpático  o 

lançamento  do  livro.   Agradeço  a  todos  e  faço  registro  de  que 

devemos  organizar  outras  atividades  fora  do  ambiente,  o  que  é 

sempre saudável, além de nessas oportunidades estarmos dialogando 

com a sociedade.

Outro informe é a respeito do grupo de trabalho sobre 

autonomia  e  modelo  institucional.   Vamos  editar  a  Resolução, 

compondo o  grupo,  estabelecendo duração dos  trabalhos  etc.   Ao 

longo da próxima semana já enviaremos para os conselheiros.

Outro informe é a audiência com a Comissão da Verdade.

Quero dar um informe, porque estava programada uma 

reunião da EBC com a Comissão da Verdade, que teria acontecido no 

dia  15  de  maio,  mas  foi  cancelada  por  decisão  desta  Presidente, 

porque  a  Comissão  Nacional  da  Verdade  teve  dificuldades  de 

contribuir com a montagem dessa audiência pública.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Ela 

disse que teria muito interesse na Comissão da Verdade, mas por 

uma questão de agenda dos conselheiros, que não deu para acertar, 

uma  vez  que  queriam  presentes  todos  os  conselheiros,  ou  pelo 

menos  a  maior  parte  destes,  então,  não  foi  possível.   Essa  foi  a 

informação que recebi.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Isso é verdade, só que eles fizeram opção por outra agenda 

no meio do caminho.  Foi por isso que cancelei.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Ela, 

depois, colocou que pode ser feito em algum momento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Já recebemos um telefonema, não sei bem quem estava 

negociando  isso,  se  era  o  Antônio,  para  realizar  essa  audiência 

pública no segundo semestre.

Sugiro seja feito assim, e peço a contribuição de todos.

Outro  item  relativo  aos  nossos  informes  veio  da 

Secretaria  Geral  de  Presidência,  por  meio  do  Departamento  de 

Participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social, que 

está criando uma série de agendas para promover maior intercâmbio 

entre  os  órgãos  de participação social.   E o Conselho Curador foi 

convidado  a  acompanhar,  na  medida  do  possível,  esse  processo. 

Então,  estamos marcando uma reunião  com o Sr.   Marcelo  Pires, 

coordenador-geral  de  mecanismos  formais  de  participação,  da 

Secretaria,  para  conhecer  melhor  as  propostas  e  avaliar  como 

participar.

Oportunamente darei informe sobre a reunião e consulto 

o conselheiro que quiser participar evidentemente.



Por fim, um assunto sempre espinhoso para mim, que é a 

faixa da diversidade religiosa.

Gostaria que o Nelson desse o informe sobre o estado da 

arte de hoje sobre a questão do edital e tal.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente)  – Gostaria 

que o presidente da Comissão que nomeamos para acompanhar esse, 

Ricardo Lima, fizesse o informe, por favor.

O SR. RICARDO LIMA – Boa tarde a todos e a todas. 

Os  pitchings estavam no  Jurídico  e  o  Rogério  acabou  de  assinar. 

Então, deve estar a caminho da publicação do edital, que levam 45 

dias para finalizar o processo e, depois disso, vem um chamamento 

público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sou muito franca, todos me conhecem.  Quero manifestar 

meu  profundo  desconforto  e  incômodo  com  essa  situação.   O 

Conselho,  especialmente  esta  presidente,  fez  um  esforço  muito 

grande,  dolorido,  para  fazer  esse  acordo  com  as  instituições,  as 

entidades religiosas.   Criamos um comitê  da diversidade religiosa. 

Isso faz mais ou menos um ano.

Tenho um relacionamento muito fraterno com o Nelson, 

aliás,  considero  amiga tua.   Temos uma parceria,  mas não posso 

admitir uma coisa dessas mais.  Na última reunião do Conselho, que 

foi  anterior,  em abril,  a  data limite era  no dia  15 de maio.   Nós 



estamos no dia 26 de junho.  E vou dizer – sinceramente – fico me 

segurando para não propor para o Conselho uma medida mais dura.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Já  que 

vamos  debater  essa  situação,  aqui,  vou  dizer  também  do  meu 

incômodo.

PRESIDENTE ANA LUIZA FLECK –  Quero  crer,  aliás, 

tenho certeza de que não se trata de má vontade, mas é ineficiência, 

no mínimo.  Não é possível  uma coisa dessas.  Todo esforço está 

sendo  esvaziado  por  conta  de  quê?   Porque  não  tem  advogado; 

porque  o  advogado  xx  disse  que  tem  botar  isso,  aquilo.   Desde 

segunda-feira que tenho notícia de que seria publicado naquele dia, 

que adia para o próximo dia.  Realmente, não sei se os conselheiros 

me entendem e concordam comigo, mas não é possível mais adiar 

isso.   Além  de  tudo,  continuamos  bancando  e  usando  recursos 

públicos, equipamentos públicos durante um ano depois da decisão 

do Conselho Curador para bancar esses programas que continuam no 

ar.

Entraram na justiça e continua tudo igual.   Realmente, 

Nelson, sinto muito, mas cheguei no meu limite.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Tudo bem, 

então, fique à vontade para fazer o que quiser e também eu ficaria à 

vontade para fazer aquilo que é necessário.  Não vou fazer nada que 

deponha contra a direção da Empresa posteriormente.  Preciso de um 

parecer da área jurídica para todo documento que assino.  Todos, 

aqui, que já foram administradores sabem disso.  Se a área jurídica 



não se sente confortável em avalizar um documento, não avalizarei 

por minha conta.  Respondo com meu patrimônio por cada centavo 

que gasto aqui.  São recursos da ordem de dois milhões de reais que 

serão  aplicados  pela  Empresa  para  fazer  a  faixa  da  diversidade 

religiosa.   Nomeei  uma  comissão,  que  está  acompanhando.   O 

processo é complexo porque, principalmente, tivemos problemas para 

que não viéssemos a ter problemas de  pitching que tivemos com o 

Nova África, que a cada final de temporada temos que fazer um novo 

pitching, que é um processo licitatório e complexo e que precisa ser 

feito no detalhe.  Quando a área de programação consegue completar 

determinadas  exigências  que  são  feitas  pelo  Jurídico,  tivemos 

problemas porque outras coisas foram sobrepostas posteriormente. 

Nós estamos nesse momento – a Empresa – está com 160 processos 

licitatórios  em curso.   Nós  estamos absorvendo a  Acerp,  que são 

cerca de oitenta contratos da Acerp que temos que absorver esse 

ano.  Até o final do ano esses contratos têm que estar todos conosco.

Nós temos todas essas dificuldades.  Sofremos um corte 

no orçamento deste ano, questão que seria abordada posteriormente 

no âmbito das diretrizes de planejamento para o próximo ano, de 

trinta milhões de reais.  Temos que fazer um ajuste forte dentro da 

Empresa.  São trinta milhões de reais em duzentos e sessenta e oito. 

Estamos falando de mais de 10%.  Portanto, nós estamos fazendo o 

máximo possível.  Todas as áreas e para que seja um processo bem 

feito para que dê tranquilidade à direção da Empresa.

Acho que o Conselho tem, sim, o direito de cobrar, não o 

censuro em relação a isso, mas também é preciso entender as nossas 

dificuldades.   Temos  dificuldades  de  organização  na  Empresa, 

dificuldades  por  ser  um  processo  complexo.   Na  segunda-feira 

aprovamos uma norma para tentar resolver esse caminho todo difuso 

dos processos de contratação dentro da Empresa, ela é uma parte de 



uma  norma,  maior,  que  precisa  ser  construída,  mas  que  vai 

simplificar  mais  os nossos  processos,  para que as  áreas,  que são 

aquelas que entendem melhor, mas que precisam fazer um processo 

que seja aceito na sua integridade.   São processos que envolvem 

dispensa  de  licitação,  são  processos  que  envolvem inexigibilidade, 

que são coisas complexas de se fazer numa empresa pública, porque 

temos que obedecer a lei das licitações.  Então, quero dizer que o 

desconforto não é só do Conselho, é meu também.  É meu como 

administrador  da Empresa.   Mas fiquem à  vontade naquilo  que o 

Conselho acha que tenha que fazer,  mas não vou dar curso a um 

processo sem assinatura da área jurídica.  É a área jurídica que dá 

tranquilidade à direção da Empresa para que, depois, no futuro, não 

tenhamos que arcar com o nosso patrimônio pelo mal uso do dinheiro 

do  povo.   É  por  isso  que  estamos  zelando.   Concluímos,  vimos 

cobrando  sistematicamente,  sabemos  que  há  vários  processos 

simultaneamente e complexos que tramitam dentro da Empresa, que 

estão  sendo  tratados.   Na  parte  de  absorção  da  Acerp  estamos 

fazendo contratações complexas, que exigem processo seletivo antes 

de  serem  feitas.   Estamos  em  processo.   Estamos  exonerando 

coordenadores  em  função  de  acordos  que  fizemos  com  os 

trabalhadores  no  ano  passado  para  que  60%  dos  coordenadores 

todos  fossem da área.   A  Empresa  está  passando por  um ajuste 

fortíssimo.   No  prazo  de  um  ano  estamos  substituindo  mais  da 

metade da sua força de trabalho.  São quase mil funcionários que 

estão chegando à Empresa.

Portanto,  entendo  a  ansiedade,  precisamos  apresentar 

resultados,  a  sociedade  nos  cobra,  e  queremos  apresentar  os 

resultados,  mas  infelizmente  ainda  não  temos  as  condições 

necessárias  para  apresentá-los.   Estamos  batalhando  muito  para 

alcançá-los.  O plano estratégico do ano passado foi importante, nós 

estamos fazendo um redesenho na Empresa para que ela se torne 



amis  rápida  nas  respostas  que  precisam  ser  dadas,  estamos 

redesenhando nossos processos.   Mas é preciso também entender 

nossas  dificuldades  naquilo  em  que  estamos  trabalhando.   Já 

enviamos uma correspondência para as entidades mantenedoras dos 

programas atuais, para que apresentassem suas propostas ao Comitê 

da Diversidade Religiosa.  Não tivemos resposta ainda.  Aliás, tinha 

expectativa  de  que  fôssemos  juntos  na  segunda-feira  quando 

estivermos no Conselho de Comunicação Social, e pedir ao Dom Irani 

encarecidamente  que  envie  a  proposta  para  nós  a  fim  de  que 

possamos encaminhá-la ao Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Estaremos indo juntos sem dúvida nenhuma.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – E depois 

fazer  essa  situação  para  que  eles  nos  encaminhem as  propostas, 

porque é um ônus também para nós no momento em que estamos 

precisando  equacionar  a  situação  da  desmobilização  da  força  de 

trabalho da Acerp do Rio de Janeiro nós termos que arcar com esse 

tipo de produção e, principalmente, nesse momento, em que a Cúria 

do  Rio  de  Janeiro  já  tem  um  canal  que  vão  ter  que  montar. 

Necessariamente vão ter que montar.

Nós, portanto, queremos resolver essa situação, estamos 

dispostos  a  fazer  com  que  se  resolva  ainda  este  ano.   Agora, 

precisamos  que  haja  agilidade  na  questão  do  pitching,  formar  a 

comissão do pitching.  O edital está na praça.  Existe um prazo que 

tem  que  ser  cumprido.   Agora,  realizar  o  pitching,  começar  a 

produção ainda este ano.  Vamos fazer grande esforço para isso.  Mas 

quero que vocês entendam que essa nossa dificuldade...o Eduardo 



está com informações sobre os programas da Bahia, sobre os quais 

não tinha tais informações.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Nós 

seguimos a ideia que a Conselheira Ima nos deu na última reunião, 

fizemos  uma  busca  nas  emissoras  da  Rede.   A  Bahia  tem  um 

programa de diversidade religiosa.  Nós solicitamos os programas, 

que  nos  foram  enviados  e  verificados  sob  o  ponto  de  vista  da 

temporalidade, ou seja, se havia algum problema de data.  Fizemos 

uma  seleção  em  cerca  de  vinte  programas,  mas  em  virtude  de 

problema de agenda dessa semana, o Comitê de programação que 

seria na sexta-feira passada passou para sexta-feira, agora, e vamos 

marcar uma data, essa era a informação que tinha para dar, com 

relação a esse informe, que estaremos marcando a data, se for da 

conveniência dos Conselhos, se o Conselho entender que ajuda em 

alguma coisa,  nessa  questão,  estão  prontos  para  serem exibidos. 

Acreditamos, inclusive, que tenha horário para fazer com isso vá ao 

ar tão logo se decida, aqui, e daremos início à exibição, uma semana 

depois, tão logo rode a programação da próxima semana.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Tinha  entendido  que  ainda  não  estavam  prontos  para 

exibição.  Estão prontos?

Quero  ouvir  o  Conselho  sobre  essa  questão,  porque 

realmente não posso ficar sozinha nisso também.  O Conselheiro João 

Jorge, primeiramente, em seguida a Professora Ima e depois você.



CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Na realidade, não entendi muito bem por que ainda não foi finalizado 

esse assunto.  Não se trata de culpabilizar o presidente Nelson Breve 

ou qualquer outra pessoa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não foi minha intensão.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Exatamente.   Com  o  que  nós  estamos  surpresos  é  que  é  uma 

resposta concreta.  Agora, o Eduardo nos traz uma alternativa, não 

está  concluído  ainda  num  processo  de  fazer  os  programas  pela 

Empresa, mas por existir um programa na Bahia, que foi citado antes 

e  se  não  há  impedimentos  legais,  lá  na  teve  E,  no  Ideb, 

provavelmente não terá na teve Brasil.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Nós usamos 

esse  tempo  para  fazer  a  verificação,  estamos  com um pacote  de 

cerca de vinte programas.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

E  cada vez  que nós,  do  Conselho,  procuramos  saber  sobre  esses 

programas e ficamos sabendo que não estão prontos, não saíram, 

não circularam, na realidade, há função do Conselho como um todo, 

desaparece.  É muito mais grave do que, talvez, o presidente Nelson 

Breve esteja vendo.  Nós acompanhamos as dificuldades da Empresa 

na transformação,  de  uma gestão  para outra,  nas  dificuldades  de 

orçamento, de uma série de coisas, mas esse programa, que continua 



no  ar,  ele  simboliza  uma  inquietação,  ele  é  mal  uso  do  dinheiro 

público e justamente aquilo que o presidente está tentando evitar.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Só  um 

aparte.  Nós perdemos uma ação na justiça.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Então estamos sendo informados agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas o impedimento não é esse, Nelson.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Estou falando de que era continuidade de um programa que não tem 

base legal, que não tem contrato com a Empresa, que foi dado, de 

boca, por um ex presidente da República, e que vinha sendo mantido. 

E que depois do acordo que o próprio Conselho e a Empresa fizeram 

com representantes de diferentes pessoas religiosas, continuar no ar 

por seis meses, um ano por não ter alternativa ele é algo dificultante 

para todos, para os membros do Conselho e para a Empresa.  Então, 

na realidade, talvez, o Ricardo pudesse explicar um pouco mais o que 

falta, o que está impedindo de concluir, em que etapa está, porque a 

resposta pareceu-me muito genérica.

Entendo até sua preocupação, presidente Nelson Breve, 

mas a ansiedade de Ana e minha expectativa se devem ao fato de ser 

indagado sempre que volto ao meu estado, sobre os programas e 

quando sairá no ar, quando terão acesso e tal.  E não posso dizer que 



será daqui a um a dois anos, na realidade, não posso esperar para 

dar  essa  resposta.   Talvez  tenham que  vir  para  cá  babalorixás  e 

orixás, e sentarem aqui e ficarem aqui por seis meses, e fazendo ebó 

para  todos  que  estiverem  no  caminho,  atrapalhando.   Porque  se 

estiver atrapalhando ou vai ajudar ou vai sair daqui.  É na realidade, 

desconfortável  e mais do que isso, termino caindo justo no que o 

presidente  está  tendo cuidado.   Na realidade,  estamos falando de 

usar  o  aparato  público  para  a  diversidade  religiosa.   A  nova 

conselheira listou vários pontos, aqui, e um dos pontos trata disso, de 

a EBC se ligar com a questão da discussão racial e da diversidade.  O 

principal símbolo disso na EBC é o programa da diversidade religiosa.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Nós 

concordamos plenamente – e vou passar a palavra para o Rogério – 

mas  só  para  dizer  que  não  é  por  querermos  que  deixamos  os 

programas,  mas  porque  eles  ganharam  na  justiça,  estamos 

recorrendo.  Achamos errado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Um aparte, por favor.  Vamos colocar na perspectiva.  Nós 

estamos sendo impedidos de tirá-los do ar.  Nós fizemos um acordo 

com eles.  O acordo é que a ação seria suspensa no momento em que 

se fechasse um acordo e fosse publicada...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não foi, e 

houve a decisão judicial.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não, não, então vamos ter que começar tudo de novo.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Foi.   O 

Marco Antônio deu a informação aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Cadê o Marco Antônio Fioravante?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – O Marco 

Antônio Fioravante deu essa informação.  Houve uma decisão judicial 

contrária.  Nós estamos recorrendo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas não é por isso que os programas não estão no ar.  Não 

é por isso.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Outra 

situação.  Houve um acordo no sentido de que os programas seriam 

mantidos e iríamos fazer outro contrato com eles, aliás, um contrato, 

porque esses programas estão desamparados de contratos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais essa, ainda.



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Mas  a 

questão é que existe uma decisão judicial e não posso desrespeitar 

uma decisão judicial.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos ter que nos reunir novamente para discutir sobre 

isso.   Não é verdade.   Não é isso que está impedindo.   Colegas, 

fizemos  um  acordo  com  eles  de  que  no  momento  em  que  eles 

apresentassem uma proposta de programação a Igreja Católica e os 

Evangélicos...  o  que  iria  acontecer?   Eles  abririam mão  da  ação. 

Acontece que não aconteceu nada.  Cadê os programas?  Cadê?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acontece 

que não aconteceu nem uma coisa nem outra.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pois é.  Pois é.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Foi isso. 

Não houve abertura de mão das...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então não tem nada a ver com a ação.



CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Colegas, essa discussão volta ao Conselho e a Presidente Ima faz 

as colocações.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Vou convocar  o  Comitê  novamente  para a  semana que 

vem.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– A presidente Ima faz as colocações dela, inclusive para a Empresa 

entender,  porque nós,  conselheiros,  que somos da sociedade civil, 

temos sido muito cobrados.  Para os conselheiros e conselheiras que 

estão chegando agora, os mais novos conselheiros,  vale dizer que 

esse  Conselho  foi  atacado  na  sua  capacidade  de deliberação;  nós 

fomos ameaçados e ameaçadas com projeto de decreto legislativo já 

nesse processo para acabar com o poder de decisão desse Conselho 

por conta da discussão dos programas religiosos.  Demanda essa que 

nos  chegou  pela  Ouvidoria.   Nós  não  estamos  e  não  estávamos 

fazendo nada além do que colocar em discussão uma demanda da 

sociedade num estado que é laico.  Quando tomo conhecimento de 

que o acordo que foi feito, que obviamente, se quiserem podem me 

satanizar,  como  já  o  fizeram  com  o  Conselho  em  várias 

manifestações, e estava em casa, e pediram para que eu assistisse, 

naquele momento, a teve Brasil, que apresentava um ato – do qual 

nem direi o nome – e tem um certo religioso que está satanizando o 

Conselho Curador da EBC.  Eu me senti atingida, agredida por essa 

manifestação para milhares de pessoas que assistem à teve Brasil, 

estavam em casa assistindo e o Conselho Curador foi atacado por 

religiosos que têm o privilégio de fazer o que sempre disse, aqui, 

nesse Conselho: é proselitismo mesmo.  Essa é a minha posição.



Então,  estou  surpresa,  porque  nós,  inclusive,  colegas, 

vocês sabem que a nossa posição, que é uma posição da Rede Mulher 

e  Mídia,  do  Movimento  feminista  era  para  retirar  da  grade  os 

programas no formato em que eles estavam.  Todos sabem da nossa 

posição, aqui.  Nós colocamos muito, muito explicitamente a nossa 

posição,  que  era  a  posição  de  uma  grande  parcela  da  sociedade 

brasileira.

Então, quando fico sabendo que fizemos um acordo, em 

que  disse,  em  vários  momentos,  que  era  complicado,  mas  nós 

constituímos  a  Comissão,  nós  ouvimos  a  todos  os  demais,  nós 

fizemos o acordo mencionado pela presidente no sentido de que eles 

retirariam essa ação.  Se eles não retiraram...o acordo não foi esse?  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É o seguinte: o acordo era de que no momento me que 

fossem  colocados  os  pitchings  dos  programas  da  EBC  haveria  o 

chamamento  para  eles  fazerem  propostas  alternativas.   E  nesse 

momento eles sairiam do ar.  Esse foi o acordo.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Pois é.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Com a retirada da ação.



CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Enfim, negociamos para que o projeto de decreto legislativo contra 

o Conselho fosse derrubado, numa negociação que tivemos, aqui, na 

audiência pública, que foi fantástica, sobre a questão da diversidade 

religiosa.   Mas  continuamos  sendo  atacados.   Nós,  o  Conselho, 

continua sendo atacado, porque se não foi cumprido o acordo – é o 

que o Nelson está dizendo – fico realmente estarrecida e penso que 

temos que nos debruçar novamente sobre o tema.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos nos reunir  na semana que vem novamente esse 

Conselho porque as coisas estão muito confusas, ao se dizer que é 

por causa disso ou daquilo.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

–  E  o  Conselho  não  pode  continuar  sofrendo  ataques  desses 

fundamentalistas.   Ataque  a  nossa  representatividade,  a  nossa 

história política, todos e todas que fazem parte deste Conselho, ao 

compromisso que temos com a Democracia neste País, com o direito 

humano à comunicação.

E  com  a  pluralidade  de  expressões  dentro  de  uma 

empresa pública.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O Antônio socorre-me com relação a datas.  Reunião do 

Cedric, dia 28 de novembro, do ano passado.  Primeira resolução, de 

que o Rogério faz parte: “fazer e publicar o edital para o pitching dos 

dois programas com recurso da EBC – o jornalístico e as mensagens; 



2- após publicação do edital o chamamento para os programas feitos 

pelas entidades que estão no ar.” Esse foi o acordo.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Diretor de Produção) – Só 

uma informação.  Sobre o processo, acabamos de assinar agora há 

pouco,  ou  seja,  o  processo  fechou,  ele  vai  para  o  edital,  vai  ser 

publicado, são 45 dias.  As comissões já estão selecionadas, e não 

podem  ser  convocadas  enquanto  o  edital  não  for  publicado.   O 

processo está todo montado.  A partir do momento da publicação – 

os 45 dias – para os produtores do Brasil  inteiro  se inscreverem, 

tomarem conhecimento dos métodos, dos padrões, parte operacional, 

técnica etc. e, a partir  daí,  essa comissão vai  fazer a seleção dos 

melhores projetos, consequentemente do melhor, para fazer a série 

Panorama, que são 26 de 52, e a série que denominamos Retratos, 

que são 26 de 26, conforme nosso Comitê definiu, e o processo está 

em andamento.

Sobre a permanência dos programas no ar, o Marco pode 

dar uma informação mais pertinente, mas, ao que nos parece, eles 

não retiraram a ação que garantia a eles a permanência do programa 

no ar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A condição n.  1 para eles retirarem não foi cumprida ainda 

por nós.  Por isso eles não retiraram.  É por isso.  O acordo foi feito 

nesses moldes.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Obrigada,  Conselheira.   Agora entendi.   Só uma pergunta.   Em 



quanto tempo o edital pode ser publicado, ainda?  O edital que foi 

assinado.  O edital da Empresa Brasil para fazer o pitching.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Diretor de Produção) – O 

edital está pronto para ser publicado.  Foi para publicação e pode ser 

publicado amanhã.  A partir do momento em que for publicado, são 

45  dias  de  permanência  da  publicação  para  os  produtores  se 

apresentarem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só para deixar bem claro, eles não retiraram a ação porque 

o  acordo  era  esse.   No  momento  em  que  os  outros  programas 

estiverem no ar e abrir o chamamento eles retiram a ação.  Esse foi o 

acordo.  Agora, se eles vão cumprir ou não, aí...futurologia.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA  – 

Queria lembrar exatamente isso, a pior situação que tem é essa, é a 

pior  do ano é essa.   Não tem situação pior  do que essa.   Esses 

programas,  a  ação,  o  acordo  e  o  estabelecimento  da  nova  faixa. 

Onde nós paramos?  Paramos exatamente no não cumprimento do 

que tínhamos acordado com eles, que, minimamente era essa faixa 

jornalística.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Está muito cômodo para eles, uma vez que já fizeram a 

parte deles.



CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eles 

não  vão  fazer  nada.   Enquanto  as  emissoras  estiverem  passando 

culto, missa etc. melhor para eles.

A minha sugestão no mês passado ou retrasado era de 

que  enquanto  não  houvesse  uma  nova  programação  jornalística, 

como essa – Panorama, Retratos – era que preenchêssemos com a 

programação que já existia na teve Bahia ou em outros estados.  Isso 

não foi feito e vai demorar mais.  Imagino que não serão 45 dias 

somente se alguém entrar com recurso e não sei mais o quê.  Pode 

demorar.  Então, acho que temos que colocar imediatamente essa 

programação porque assim estaríamos cumprindo pelo menos uma 

parte do acordo.  E aí eles verão que a EBC está se movimentando. 

Eles não estão vendo nenhuma reação, então está muito cômodo.  Ao 

largo  disso,  comunicar  a  eles  também e  ao  próprio  Comitê  e  ao 

Conselho  como  está  indo  essa  segunda  parte,  que  é  a  mais 

complicada.   O  Conselho  tem  que  estabelecer,  hoje,  um  prazo 

imediato nos próximos dez dias, quinze, que entre essa programação 

no ar de uma vez por todas do jeito que está com acordo com as 

outras televisões.

Acho que nada é pior do que a situação que está hoje.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Isso.  Pronto para entrar?  Podemos?

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Uma semana.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém quer falar?  O Marco?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Sim.  A ação referente aos programas religiosos já tem um 

termo de acordo no sentido de desistência.  A única ação que pende, 

hoje, de uma ausência de acordo é em relação a ação dos programas 

da Mitra Católica.  Esse é um informe que dou para dizer que está 

pendente ainda a questão,  o julgamento do recurso,  mas o outro 

processo, referente à programação evangélica das igrejas batistas já 

é um acordo no sentido de retirar a ação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Gostaria de convocar uma reunião do Cedric para julho. 

Marcamos a data para rever essa questão e deixar talvez acordado a 

republicação  da  nossa  Resolução  para  ficar  bem  claro  o  que  foi 

acordado e como será feito esse processo todo.

Mais alguém?

Tenho certeza de que a qualidade dos programas vai ser 

do mais alto nível, Rogério.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Também tenho.  A expectativa nossa é muito grande, porque o edital 

que vai  ser publicado dá uma liberdade criativa, e não queríamos 

simplesmente...foi  muito  pensado.   Houve  um grupo  criativo  que 

trabalhou  no  sentido  de  não  vir  um programa  simplesmente,  um 

painel,  dez  pessoas  sentadas  e  discutindo  temas.   Quer  dizer, 



acredito nisso também e pelo fato de ser produzido com o mercado e 

com  produção  independente  terá  uma  diversidade  de  olhar,  uma 

diversidade de estética que acho que vai contribuir muito para mudar 

a percepção desse momento, quer dizer, da saída de uma missa e de 

um culto evangélico para uma mais de natureza, de abordagem das 

questões da fé e da cultura da fé.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Já  conheço  um  pouco  você.   E  sei  que  você  tem 

sensibilidade  suficiente  para  fazer  uma  grande  programação,  com 

nível  muito  bom, de acordo com o que o Conselho pensou nessa 

questão toda.

Mais alguém?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES  – 

Gostaria de fazer apenas uma pergunta.  Dr. Marco, nós perdemos 

uma ação ou essa ação foi julgada e não temos recurso a utilizar.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  –  As  duas  ações  tiveram  decisão.   Foi  sentenciado, 

confirmando a tutela antecipada que foi dada no início.  No processo, 

no recurso de uma delas,  no que se refere  a  ação proposta pela 

Igreja Batista, nessa ação houve um acordo prévio entre a EBC e a 

autora da ação no sentido de solicitar a retirada dessa ação, tendo 

em vista a deliberação e a decisão em via administrativa, que foi um 

acordo.



A mesma tentativa foi feita com relação à Igreja Católica, 

a Mitra, e a Igreja manteve a ação.  Não foi feito um acordo.  Assim 

que está.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES  – 

E foi feito recurso?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  –  Nós  interpusemos  recurso  que  está  pendente  de 

julgamento pelo TRF – Tribunal Regional Federal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Recebi uma sugestão de não interromper a reunião para 

podermos sair mais cedo.

Assim,  fica  liberada  a  saída  para  o  café,  voltando  em 

seguida.

Pode ser assim?

A Regina quer dar um informe.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora-Geral) – É um informe 

bem  rápido,  até  porque  contou  com  a  participação  de  alguns 

conselheiros.   A Ouvidoria,  como havia dito no início  do ano,  que 

dentro do plano de ação para 2013, fará a realização de um colóquio 

internacional com Ouvidores de Comunicação Pública.  Esse colóquio 

terminou ontem, com a participação de alguns membros.  A Eliane 



esteve lá participando conosco e contou com a participação de cinco 

ouvidores, o do Canadá, México, Colômbia, Argentina e Espanha.  Foi 

um  evento  importante,  acho  que  foi  extremamente  oportuna  a 

discussão, já que estamos nesse movimento todo de manifestações e 

a  oportunidade  de  mostrarmos  as  Ouvidorias  como  importante 

instrumento,  hoje,  de  participação  do  cidadão  público  e  com 

possibilidade  de  cada  vez  mais  qualificar-se  essa  participação  no 

sentido  de  que  possamos  melhorar,  avaliar  e  cada  vez  mais 

aprimorar aquilo que estamos colocando no ar.

Concluindo, dizer que não podemos perder de vista que a 

maneira como o público nos vê lá fora é através desses conteúdos 

que disponibilizamos.  Acho que cada vez que a Empresa se abre 

para avaliar, trazendo o público de fora, o público juvenil, e os mais 

diferentes públicos para avaliar sua programação a tendência nossa é 

só melhorar.  Até porque não conseguimos sozinhos, aqui, pensar o 

que tanto reivindicamos que é a diversidade dentro da programação 

da EBC.  Então, dizer também do número de participantes, que foi 

até  uma  surpresa  para  nós,  que  contamos  com  uma  média  de 

participação de quase cem pessoas, a maioria de fora de Brasília, do 

que  daqui,  o  que  nos  surpreendeu  e  foi  importante.   Acho  que 

sempre  que  há  uma  pauta  de  Ouvidoria  padecemos  muito  para 

convidar e que as pessoas aceitem esse convite para discutir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Aproveito a oportunidade para me desculpar pela ausência, 

mas como trabalho no Senado, foi difícil sair.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora-Geral) – Estou sendo 

questionada  para  saber  se  há  como  disponibilizar  o  material,  as 



palestras dos ouvidores, que são importantes para nós.  E disse isso, 

ontem, na minha fala, que foi importante inclusive para a Ouvidoria 

como  forma  de  avaliação  de  seu  instrumento  de  atendimento  do 

público.  E assim começar a reavaliar e propor novas ações.  Vamos 

disponibilizar  porque  há  experiências  que  são  interessantíssimas, 

como  a  do  Canadá,  em  que  a  Ouvidora  é  de  uma  empresa 

semelhante  à  da  EBC,  mas  como  forma  de  atendimento, 

completamente distinta da nossa.  E nesse sentido, acho que vale a 

pena tomar conhecimento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Regina.

Passo a palavra para o Nelson, que fará os informes da 

EBC, enquanto o pessoal toma um lanche informalmente.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Quero falar 

primeiramente  do  Repórter  Amazônia  que  estreou  anteontem,  na 

segunda-feira.  Nós conseguimos levar ao ar um rádio jornal que está 

integrando 9 emissoras de Rádio da Amazônia, em 15 estados.  É um 

rádio  jornal  que  inverte  um pouco  a  lógica  dentro  da  lógica  que 

gostaríamos de imprimir para o nosso jornalismo como um todo, que 

é um jornal feito a partir da ótica do local, do nosso parceiro local, da 

cobertura local, e dali transformamos o mosaico da visão local daquilo 

que é mais importante no dia, num rádio jornal nacional transmitido 

em rede.  Acho que essa visão que gostaríamos de passar quando 

conseguirmos construir nossa rede nacional de rádio, que também é 

nossa missão.  Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos, antes do Voz do 

Brasil, que entra como últimas informações antes do Voz do Brasil. 



Acho que ele foi muito feliz nesse conceito, inaugura e precisamos 

fazer a devida avaliação.

A  regionalização  não  é  a  visão  central  daquilo  que 

acontece  no  Brasil.   A  regionalização,  de  fato,  é  a  visão  regional 

transmitida  em  nível  nacional.   Se  conseguirmos,  a  partir  dessa 

experiência  que  está  sendo  construída  no  Repórter  Amazônia 

transpor para o restante do nosso jornalismo, acho que estaremos 

cumprindo um grande papel na mudança do eixo da visão do que é o 

regional.

A  outra  questão  é  sobre  a  ação  da  contribuição  de 

fomento da comunicação pública.  Nós já havíamos falado da última 

vez  que  tínhamos  conseguido  vencer  uma  decisão  favorável  na 

primeira  instância,  depois  de quatro  anos de batalha jurídica,  e  o 

Sindicato  –  Sindtele  Brasil  das  Teles  recorreu,  com  embargos  de 

declaração,  que  foram  rejeitados  sumariamente  pela  juíza  e, 

portanto, se encerrou a fase de recursos na primeira instância.  Eles 

tinham prazo para recorrer – não sei se esse prazo já se deu – e vou 

pedir mais informações ao Marco.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  –  Antes  de  mais  nada,  pedir  desculpas  por  não  estar 

presente pelo volume de trabalho que estamos tendo para fazer lá, 

numa sequência muito intensa de trabalho da área jurídica.

A ação está por vencer prazo, para que eles entreguem 

recurso.  Não foi entregue ainda.  Realmente, todas as vias recursais 

que  poderiam  ser  tomadas  e  propostas  em  primeira  instância  já 

foram  esgotadas.   Os  embargos  declaratórios  foram  julgados 

improcedentes em sua integralidade.  Eles requestionaram a matéria 



nesses  embargos  declaratórios  do  que  já  havia  sido  suscitado  no 

início da ação.  E a juíza manteve os termos da decisão anterior. 

Esse processo será debatido e julgado agora em segunda instância no 

TFR.

O certo é que já temos um passo dado no sentido de 

consolidação de entendimento jurídico.  Na segunda instância já há 

uma matéria julgada em agravo de instrumento e a desembargadora 

entendeu a princípio que não haveria ilegalidade no tributo, numa 

primeira análise, digamos assim, em termos jurídicos, perfunctória. 

Esperamos,  portanto,  sinceramente  que  o  processo  tenha  uma 

agilidade  maior  no  julgamento  de  segunda  instância  e  que  se 

mantenham os temos da decisão.  Nossa ideia é fazer todo esforço 

jurídico e empenho para que se mantenha os termos da decisão de 

primeiro grau.

Novamente  peço  desculpas  pela  ausência  no  início  da 

reunião.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 

–  Acho  que  é  preciso  cumprimentá-lo  pela  vitória  em  nome  do 

Conselho.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É isso aí. 

Parabéns.   Nós  já  manifestamos  nossas  felicitações  nos  informes 

prestados na diretoria.  Acho que a principal vitória que temos em 

relação  a  isso  são  os  argumentos,  porque  quando  se  entra  com 

embargos declaratórios, às vezes, questiona-se para saber sobre a 

dúvida  do  que  está  sendo  argumentado.   Mas  nesse  caso  eles 

simplesmente reiteraram os argumentos da ação, que a juíza já tinha 

inclusive, com jurisprudência recente de um voto do Ministro Joaquim 



Barbosa,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em  relação  a  algo 

semelhante, e como a jurisprudência era recente, foi muito enfática 

em relação à validade da nossa contribuição.

Portanto, acreditamos que agora é só choro e protelação 

do setor e, assim, em relação a argumentos, não temos dúvida de 

que essa ação está ganha.

Eram os informes que tinha a prestar.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Vou falar do 

item 8 dos destaques positivos.

Quero  fazer  referência  a  ata  que  assinamos  hoje,  da 

reunião passada,  na página 3,  quando o Conselheiro  José Antônio 

Martins Fernandes, que, hoje, não está aqui, mas que falou sobre a 

questão da mobilidade.  O alerta que ele trouxe a esse Conselho, de 

como a mobilidade é um aspecto fundamental a ser abordado com 

muito potencial de repercussão.  Já está assim, hoje, mas vejam o 

que vai acontecer quando chegar a Copa do Mundo, e por que não se 

faz  uma audiência  pública  sobre  mobilidade.   Este  homem estava 

prevendo o futuro.  Então, faço esse destaque porque esse assunto 

foi levado para dentro do jornalismo por nós.  Começamos a discutir 

em como cobrir mobilidade sem cair na cobertura do modal, porque 

vai  além  da  cobertura  do  modal.   Não  é  cobrir  o  modal,  mas 

mobilidade.  Isso solicita um trabalho novo dentro das redações e já 

estamos nos movendo nesse sentido.

Destaco também um programa – e o  Conselheiro  João 

Jorge, e não sei ele teve a oportunidade de ver, vai gostar de assistir 

– mas é um programa que foi feito em parceria, em coprodução com 



a Peripê que é a nossa parceira de Sergipe.  Um programa chamado 

Estação  Periferia,  que  trata  rigorosamente  disso,  porque  para  na 

periferia das grandes cidades; ele viaja as periferias do Brasil.   Já 

está indo para sua quarta semana e está sendo exibido às 17 horas 

aos sábados, com uma resposta de audiência, que, para os padrões 

da EBC em São Paulo, especificamente têm sido muito interessantes.

Faço também um registro com relação à redação de São 

Paulo.  Durante o mês de maio fizemos conversas extensas e muito 

proveitosas com a Câmara de Jornalismo do Conselho Curador.  E 

uma das coisas decididas na Comissão foi que o jornal local de São 

Paulo é para agosto, já está certo, já entramos em entendimento. 

Em agosto estará no ar o telejornal em São Paulo.

Faço  destaque  muito  especial  e  com grande  satisfação 

sobre  a  cobertura  de  São  João  que  fizemos  praticamente 

exclusivamente a teve Brasil, que tratou disso em âmbito nacional. 

Neste  último  final  de  semana  tivemos  oportunidade  de  transmitir 

tanto no sábado quando no domingo shows ao vivo de Caruaru, de 

Campina Grande, de São Luiz; no domingo chegamos a passar um 

show ao  vido  de  Elba  Ramalho,  que  foi  delicioso.   Quem teve  a 

oportunidade de assistir.  Ela estava em Caruaru.  Foi uma cobertura 

especial,  que temos feito, com o tema São João, e evidentemente 

não ficamos apenas nisso, as Rádios da EBC também transmitiram e 

os nossos rádio jornais e telejornais também trataram largamente do 

assunto.  O Festival do Mazzaropi; já tivemos a exibição do quarto 

filme na semana passada, também com índices de audiência muito 

interessantes para o nosso padrão.

Chamo a atenção, porque nesse sábado vamos exibir o 

filme La Dolce Vita, de Fellini, e faz tempo que não passamos esse 



tipo  de  filme  na  programação  de  cinema  da  teve  Brasil.   Está 

programado para esse sábado no horário habitual das 22 horas.

O Nelson falou sobre o destaque do Portal EBC com dois 

milhões e meio de usuários únicos, o que, para nós, é um recorde e 

número expressivo sob qualquer circunstância.  Nós chegamos a ter, 

ontem à noite, dezesseis mil usuários ao mesmo tempo sintonizados 

nas nossas páginas do Portal.  Então, esses resultados, para nós, são 

muito expressivos, sinal de que o Portal carrega a Agência, a Agência 

carrega o Portal; a teve carrega a Agência, a Agência carrega o Portal 

e estamos, portanto, com resultados interessantes.

E, por último, convido, é que domingo ainda haverá jogo, 

se tudo der certo, e neste instante a Rádio Nacional está transmitindo 

a partida de futebol.  Ressalto que tem sido uma experiência muito 

interessante  para  as  emissoras  da  EBC,  capitaneadas  pela  Rádio 

Nacional  estarem  em  rede,  cerca  de  trinta  e  duas  emissoras,  e 

estamos em todos os estados praticamente, com som.  Aquela que 

não tem emissora local o som chega pela onda curta.  Então, nós 

estamos  praticamente  em  todos  os  estados  transmitindo  com 

emissoras locais e também com ondas curtas.

E convido a todos para que ouçam no domingo a final 

com a narração do Carlos Borges, na Rádio Nacional.  Não tem por 

que reclamar.  Televisão é uma só, mas rádios, para elas há muitas 

opções e, entre elas, a Rádio Nacional.  Fiquem à vontade para nos 

sintonizar para acompanhar a final.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Que é clássica.  Com a palavra, Rita.



CONSELHEIRA  RITA DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Queria aproveitar esse ensejo para pedir à EBC uma informação, para 

a reunião próxima do Conselho, sobre o planejamento da relação da 

EBC com a cobertura dos grandes eventos, como por exemplo, da 

Copa.  Sabemos que existe uma questão de cessão de direitos, de 

transmissão, de exclusividade, uma relação de mercado e tal.  A EBC 

vai cobrir?  Assistiríamos pela teve, mas ouvir pela EBC?  É isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  O  próximo  item da  pauta  é  planejamento  da  EBC.   O 

relatório gerencial, diretrizes para o planejamento e o conteúdo em 

2014.

Gostaria  de saber  se o Nelson e a  Silvia  gostariam de 

fazer uma pequena comunicação sobre isso, quais as expectativas de 

vocês sobre a contribuição do Conselho.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – São duas 

coisas que, de certa maneira, dialogam-se com o orçamento deste 

ano; outra, com o orçamento do ano que vem, que é com o objetivo 

de formarmos um ciclo  muito  na linha do que vinha sendo muito 

solicitado pelo Conselheiro Arão,  para que o Conselho,  em vez de 

estar  decidindo  sobre  coisas  que  já  são  muito  difíceis  de  decidir, 

poderíamos participar com antecedência sobre coisas que ainda estão 

sendo planejadas.  Então, o sentido, primeiramente do relatório de 

gestão  é  o  relatório  trimestral,  que  estamos  nos  esforçando  para 

fazer com o máximo de informações possível, desde o ano passado. 

Comentei, aqui, que o relatório do primeiro trimestre no ano passado 

ficou pronto em setembro, portanto inviabilizou muito por conta do 



nosso  planejamento  estratégico,  que  mobilizou  toda  a  forca  da 

Empresa em relação a isso.  Este ano nós conseguimos apresentá-lo 

ainda em junho, mas o ideal é que ele seja encaminhado ao Conselho 

Curador  em maio para que em maio de cada ano seja  feita  uma 

reunião, dentro do calendário anual do Conselho Curador, em que se 

analise como estão andando as coisas em relação ao cumprimento do 

plano de trabalho daquele ano, e já se estabeleçam diretrizes para a 

proposta  orçamentária  daquilo  que  seriam  as  prioridades  que  o 

Conselho entende para o orçamento que está sendo preparado para o 

ano seguinte.

Dentro do nosso calendário, nós preparamos, discutimos 

o  orçamento  com  a  Presidência  da  República  e  o  Ministério  do 

Planejamento entre junho e julho.  Ele é entregue ao Congresso no 

final de agosto.  Então, tem que ser um momento anterior a esse, 

quando  ainda  estamos  em  fase  do  planejamento  da  área  de 

programação e das áreas de produção, que é o mês de maio, aonde, 

dentro  do  nosso  calendário  que  estamos  nos  esforçando  para 

construir,  calendário  permanente,  anual,  maio  é  o  mês  em  que 

estamos consolidando as propostas da área de produção para que a 

programação  apresente  à  direção  da  Empresa,  na  construção  da 

proposta orçamentária, que é feita em junho, concluído em julho e, 

depois, vai ao Congresso.

E temos, em setembro, outro momento, aonde, aí, sim, a 

avaliação do primeiro semestre, anualmente, dentro do nosso plano 

estratégico nós fazemos aquilo que vamos conseguir alcançar, aquilo 

que  temos  que  replanejar,  reprogramar,  manifestarmos  isso, 

digamos, como um balanço já, daquilo que foi o primeiro semestre e, 

ao  mesmo  tempo,  já  termos,  com  o  orçamento  enviado  ao 

Congresso,  da  Empresa,  aí,  sim,  definirmos  as  prioridades  dentro 

daquilo que é uma realidade mais clara em termos de orçamento e o 



Conselho poder, ali, digamos assim, interferir mais diretamente com 

aquilo que tenha a ver com a questão da programação onde vamos 

investir – e sabendo que não temos dinheiro para tudo – então, qual 

é a prioridade que pode ser dada para fazermos e colocarmos no 

plano de trabalho e aí

Entre  dezembro  e  janeiro  ser  feito  o  balanço,  digamos 

assim,  do  ano  todo  junto  com  a  apresentação  e  aprovação, 

apreciação, nesse caso, do plano de trabalho para o ano seguinte.

É,  portanto,  dentro  dessa  expectativa,  e  sabemos  que 

este ano ainda não está com a roda totalmente azeitada, esperamos 

que para o próximo ano consigamos fazer isso, mas era importante, a 

partir do que a Silvia vai nos apresentar, que tivéssemos uma diretriz 

daquilo que o Conselho considera que seja importante fazermos o 

esforço necessário para o ano que vem.  Então, em que nós temos 

que concentrar as atenções para não deixar faltar recursos para o 

ano que vem.  Esse que é objetivo de fazermos essa apresentação e 

de o Conselho se manifestar em relação a isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Algum conselheiro gostaria de se manifestar em relação a 

isso?  Não sei se foi o Conselheiro Takashi ou a Conselheira Ima que 

enviou para a Secretaria Executiva uma consolidação de proposta.

Peço que o senhor sintetize sua proposta para, depois, 

consolidar todas as sugestões e encaminhá-las para a direção.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Esse  conjunto  de 

propostas,  que  está  aqui  em um conjunto  de  quatro  páginas,  foi 



discutida pelas Câmaras de Cultura e Meio Ambiente e Câmara de 

Cidadania de Direitos Humanos ao longo de dois anos.  E no começo 

deste ano fizemos uma consolidação dessas propostas, apresentada à 

diretoria.  Não me lembrava muito bem do encaminhamento, mas o 

secretário  Antônio  ajudou-me  a  esclarecer.   Foi  feito  um 

encaminhamento, mas qual é a ideia.

Quando apresentamos essas propostas o planejamento de 

2013  já  estava  fechado,  portanto,  não  seria  possível  incorporar. 

Então, entendemos que não haveria problemas quanto a isso, mas 

gostaríamos  que  a  partir  de  2014  pudéssemos  ver  essas  ideias 

incorporadas.   São  sugestões  temáticas,  não  necessariamente 

programas específicos, mas abordagens sobre uma série de questões 

que dizem respeito a cidadania, direitos humanos, ciência, tecnologia.

Gostaríamos  de  saber  se  algumas  dessas  propostas  já 

foram incorporadas e, caso não tenham sido, gostaríamos de reiterar 

que sejam produzidas no planejamento de 2014.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – O Eduardo 

é quem pode falar em relação às questões relativas à programação. 

Em relação à proposta orçamentária ao planejamento orçamentário é 

no sentido de que coloquemos como diretrizes aquilo que vem das 

propostas do Conselho em relação a esses temas como prioritários 

dentro da nossa reserva orçamentária e do nosso esforço para que se 

considere isso como prioridade para o ano que vem.  Em relação à 

incorporação  do  que  seria  ou  não  para  o  plano  de  trabalho 

propriamente  dito  o  Eduardo  pode  responder  melhor.   Mas  como 

diretriz  em  relação  a  reservar  recursos  orçamentários  para  que 

possamos implementar essas ideias, isso, nesse sentido, já peço à 

Silvia, para que tenhamos incorporado dentro das diretrizes em que 



estamos trabalhando para construção do orçamento para o ano que 

vem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada Conselheiro.  Passo a palavra para a Silvia.

A SRA. SILVIA SARDINHA – O ano passado passou por 

este  Conselho  com  contribuições  deste  Conselho  a  aprovação  do 

plano estratégico da EBC.  Em 2013 iniciamos trabalhando olhando as 

perspectivas  que foram trazidas  para  o  Conselho  e  dentro  dessas 

perspectivas começamos a montar,  a trabalhar o planejamento do 

próximo ano com a intenção de fazer.  O envolvimento, não só do 

Corpo interno da EBC, que vem participando da formulação desse 

planejamento, mas também os seus Conselhos, cada um dentro da 

sua área de atuação.

Dessa  forma,  em  abril,  estruturamos  uma  proposta  e 

levamos para o Conselho de Administração para deste Conselho obter 

as orientações e diretrizes para que possamos trabalhar também no 

âmbito do Conselho de Administração e trazemos, hoje, um pouco da 

visão que veio do Conselho de Administração, para que o Conselho 

Curador possa também nos dar essas orientações, essas diretrizes, 

parâmetros para que possamos, a partir da proposta orçamentária, 

ter  os  três  elementos  e  começarmos  a  trabalhar  de  maneira 

participativa dentro da Empresa.

Esse é o projeto que vimos empreendendo, sob o ponto 

de vista de planejamento dentro da EBC, compreendendo que acima 

do nosso plano estratégico temos também o PPA, ao qual estamos 



vinculados via Ministério  das Comunicações e que é o responsável 

pela garantia dos nossos recursos.

Portanto, nossa preocupação é fazer um plano que esteja 

alinhado com os nossos programas dentro do PPA, que garantam o 

recebimento de recurso para que se possa, então, colocar em prática 

todo o planejamento.

Começamos  pelo  início  do  ano,  em  que  fizemos  esse 

alinhamento  do  plano  estratégico  com  o  PPA.   Não  havia  esse 

alinhamento construído uma vez que a Empresa não tinha uma plano 

estratégico estruturado.  Então, a primeira coisa que fizemos foi fazer 

esse  alinhamento  para  permitir  que  os  planos  de  trabalho  e  os 

planejamentos seguintes tivessem, aí, uma sinergia uma sintonia e 

pudéssemos  fazer  um  trabalho  mais  organizado  com  todos 

caminhando na mesma direção.

Esse é o pano de fundo do nosso trabalho.  Trago poucas 

lâminas,  e  dentro  das  pastas  dos  senhores  e  das  senhoras  há 

também uma lâmina que traz em síntese aquilo que diz respeito às 

plataformas  –  rádio,  teve  e  web –  porque  estamos  trabalhando 

focadamente  conteúdos  nas  três  plataformas  e  trabalhadas  de 

maneira integrada, essa é nossa pretensão.

Nessa  lâmina  traz  na  linha  superior  os  objetivos 

estratégicos  do  nosso  plano  estratégico  e  na  primeira  coluna,  à 

esquerda,  traz  as  prioridades  com  as  quais  trabalharemos  sob  o 

ponto de vista do Conselho de Administração.  Então, a lâmina que os 

senhores estão vendo mostra um resumo do que falamos.  O plano 

estratégico tem uma visão de 2012 a 2022, portanto uma visão de 

dez  anos.   O  PPA  está  de  2012 a  2015  e  entre  2015  e 

2022necessariamente deverá haver novo alinhamento em função das 



mudanças que se farão, por contexto, pela extensão dos dez anos 

que  se  passarão  até  lá  e  a  necessidade  do  planejamento  de 

realinhamento em função de mudanças que vamos encontrando pela 

frente  que  serão  necessárias.   Aquela  última  seta,  embaixo,  diz 

respeito  ao  nosso  plano  anual,  que  é  esse,  que  começamos  a 

estruturar,  já a partir  de maio com a intenção de fazê-lo aprovar 

neste  Conselho  no  final  do  ano,  aliás,  com  a  participação  do 

Conselho.

Dizendo rapidamente, este é o mapa estratégico da EBC e 

no documento que vocês têm em mão, porque acredito que vocês 

não vão enxergar o que está escrito ali, mas está reproduzido nessa 

lâmina;  na  linha  azul  são  exatamente  esses  círculos  que  estão 

mostrados em vermelho na lâmina; e na primeira coluna, à esquerda, 

apresentam-se as  prioridades.   Dentro  dessas  prioridades  –  é um 

sistema matricial em que se cruzam objetivos com prioridade – ou 

seja, a partir dali sairão as ações propriamente ditas para atender às 

necessidades colocadas pelo planejamento.

Esse  é  o  documento  que  está  com vocês.   A  próxima 

lâmina mostra apenas a forma como estamos trabalhando também. 

A lâmina anterior é conteúdo temático e a lâmina seguinte fala de 

gestão e relacionamento da Empresa, que é outra área da Empresa 

que diz respeito à parte de comunicação: marketing de negócios, de 

administração, finanças e pessoas e tecnologia corporativa.

Portanto,  esses  temas  não  foram  considerados  como 

temas  de  interesse  dentro  das  discussões  do  Conselho  Curador. 

Gostaria  que vocês,  então,  centrassem atenção  apenas  na  lâmina 

anterior, que trata da parte das três plataformas, como disse, sobre o 

que trabalharemos de forma integrada.



Esse  é  o  resumo  do  que  saiu  do  Conselho  de 

Administração  como  orientação  para  que  possamos  trabalhar  o 

planejamento de 2014.  As expectativas da EBC com relação ao que o 

Conselho  Curador  pode  nos  dar  de  orientação  estão,  então, 

relacionadas  a  esses  objetivos  colocados  e  a  essas  prioridades. 

Evidentemente que ações serão conectadas a essas prioridades.  O 

Conselho pode nos  trazer  diretrizes  de uma maneira  macro,  mas, 

também,  a  exemplo  do  que  o  Conselheiro  Takashi  coloca,  mais 

sugestões  direcionadas  para  formulação  de  ações,  que  estarão 

conectadas a esses objetivos para alcance dessas prioridades.

Em síntese, é isso e para não alongarmos e demorarmos 

muito.

Gostaria muito de poder ouvi-los a respeito do relatório 

gerencial que foi entregue a todos os conselheiros, porque isso vai 

nos ajudar muito a qualificar os próximos documentos que serão base 

da leitura dos senhores relativamente a uma série de temáticas que 

estão colocadas lá de maneira quantitativa e qualitativa.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Consulto o Conselho e Conselheiros.

Gostaria de fazer uma proposta que seria a de dar um 

prazo para os conselheiros diante dessa explanação, consolidando as 

sugestões  do  Conselheiro  Takashi,  das  Câmaras  etc.  de  dez  dias. 

Pode ser?  Ou seja, para se tomar uma posição mais concreta dos 

conselheiros.



A SRA. SILVIA SARDINHA – Perfeito.  Agora, durante o 

mês de julho estaremos trabalhando no orçamento e no refinamento 

disso.  Dez dias está de bastante bom tamanho para nós para que 

possamos receber e fazer a consolidação disso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Solicito aos conselheiros que se dediquem ao relatório e tal.

Vou fazer,  uma vez que são 17 horas e 10 minutos, o 

calendário do Conselho.  A Raquel já o distribuiu?   A proposta de 

calendário.   Vamos  distribuir  para  os  conselheiros  e  diante  do 

adiantado  da  hora  vamos  conversar  por  e-mail se houver  alguma 

sugestão.

E gostaria  de fazer  um breve relato  sobre  um parecer 

sobre  a  Câmara  de  Jornalismo  e  Esportes,  a  respeito  dos  novos 

telejornais da EBC.

Um rápido histórico de como isso se deu.  Aliás, louvo o 

procedimento todo que foi adotado pelo diretor-geral com relação à 

questão dos telejornais, porque chamou o Conselho para participar 

das decisões.  Acho que esse é o caminho.  Quer dizer, o Conselho 

está aqui é para isso.  Na verdade,  para auxiliar nas decisões da 

Empresa sempre que chamado etc.

Após a reunião ordinária do Conselho, em 17 de abril, os 

integrantes  da  Câmara  de  Jornalismo e  Esportes  foram acionados 

pelo diretor-geral e de jornalismo sobre a possibilidade de alteração 

no plano de trabalho no que se refere  aos telejornais  que seriam 

exibidos pela teve Brasil  em 2013.  O plano de trabalho aprovado 



pelo  Conselho  previa  a  existência  de  três  telejornais  diários.   A 

Câmara,  então,  se  reuniu  com  o  diretor-geral,  a  diretora  de 

jornalismo,  Nereide  Beirão,  que  dialogou  por  telefone  com  cada 

integrante  da Câmara.   Dessa  forma,  tomamos  conhecimento  das 

avaliações de ambos os lados da questão.  Na reunião com o diretor-

geral estavam presentes, em Brasília, a Conselheira Ana Fleck e os 

Conselheiros Guilherme Strozi e Murilo Ramos.  O Conselheiro Mário 

Augusto  participou  da  sede,  desde  a  sede  do  Rio,  por  vídeo 

conferência.  E a Conselheira Rita Freire acompanhou a discussão por 

Skype.  O Conselheiro Paulo não pode comparecer, mas acompanhou 

por  telefone.   Foram encaminhados,  em seguida,  documentos que 

pudessem embasar  a  decisão  da  Câmara  sobre  essa  questão:  se 

mantínhamos  a  ideia  da  realização  de  três  jornais  diários  ou  se 

eliminaríamos o jornal da manhã.

Esse foi um processo muito interessante, pessoalmente e 

profissionalmente também, quer dizer, acho que o Conselho atuou de 

uma maneira muito efetiva na sua missão de orientar e de opinar 

sobre jornalismo etc.

Gostaria de passar a palavra para o Conselheiro Murilo 

para fazer um breve relato da nossa atuação.

Todos receberam o parecer.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  O  que  a 

Presidente Ana Luiza destacou foi o envolvimento, desde o início, do 

Conselho.  A importância de trazer para o Conselho a decisão final, 

aliás, o parecer final sobre essa questão.  Houve muito diálogo entre 

a diretoria-geral, por meio da Câmara; houve um diálogo muito bom 

com  o  Eduardo,  diretor-geral,  com  a  Nereide,  a  diretora  de 



jornalismo.   A  nossa  reunião  aquele  dia,  presencial,  por  vídeo 

conferência, via Skype foi muito boa.  Apesar de ter sido uma reunião 

relativamente longa, debatendo, discutindo muito e ouvindo todos os 

lados, e de a Nereide não estar presente naquele momento, mas ela 

havia  já  conversado  conosco,  em  seguida  o  Conselho  solicitou  à 

direção-geral  que  nos  municiasse  com  todos  os  documentos  que 

haviam embasado a direção do Comitê de programação.  Recebemos 

todos os documentos, atas de reuniões, o planejamento que foi feito, 

ouvimos  todos  os  argumentos  e  havia  também  um  documento 

produzido pela direção de jornalismo.  Então, tudo aquilo nos deu 

elementos suficientes para tomarmos uma decisão muito ponderada 

sobre o assunto, que era um assunto que, de fato, exigia atenção. 

Naquele  momento  estava  se  modificando  o  planejamento  anual, 

aprovado  neste  Conselho,  por  uma  decisão  do  Comitê  de 

programação, a partir de uma nova política para os telejornais, de 

uma política, pelo que se entendeu, para a teve Brasil de São Paulo, 

enfim, analisando-se todos os documentos, quero destacar o papel 

que teve o Conselheiro  Guilherme Strozi  no processo,  porque ele, 

com muita clarividência, elaborou o parecer que nos ajudou a todos a 

tomar a decisão final.  Na realidade foi o parecer do Guilherme que 

nos permitiu assinássemos embaixo com muita segurança, acredito, 

sobre  a  decisão  a  ser  tomada.   Ou  seja,  deixou  de  ser  feito  o 

telejornal matinal, nacional.  Está já se fazendo conforme combinado 

o telejornal matinal em São Paulo.  Enfim, foi uma experiência muito 

boa,  que  deu  segurança  por  conta  da  boa  relação  entre  direção 

executiva, Câmara de Jornalismo e Esportes, em nome do Conselho, 

de trazer uma decisão já tomada para o Conselho.  Havia urgência, 

não dava para esperar  esta  reunião.   Era difícil  para nós,  que se 

tomasse a decisão desse modo, mas graças ao processo, foi muito 

interessante e nos deu essa segurança de trazer ao Conselho para ser 

homologada.  No meu entendimento de encaminhamento, mais do 

que  informe,  nós  temos  que  homologar  a  decisão  da  Câmara  de 



Jornalismo  e  Esportes,  porque  ela  implica  mudança  no  plano  de 

trabalho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Só  para  não  deixar  passar  que  houve  também  uma 

condição, quer dizer, o tempo de jornalismo que foi retirado do ar, 

isso é muito importante.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Sim, que foi 

compensado por  inserções  pela  perda  de tempo do telejornalismo 

dedicado na programação.  Não se perdeu tempo de jornalismo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Com a palavra o Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – É só 

para  ressaltar  que  houve  uma  votação  com  relação  às  decisões 

tomadas dentro da Câmara de Jornalismo.  Se não me engano, foi 4  a 

2.   O Conselheiro  Mário  e  eu  tivemos  uma posição,  e  os  demais 

tiveram  outra  posição,  então,  ficamos  minoritários,  mas,  depois, 

acompanhando, e devo ressaltar os argumentos do Eduardo, acredito 

que a coisa ficou bem encaminhada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  A  preocupação  da  Câmara,  realmente,  era  que  não  se 

perdesse aquele tempo de jornalismo na programação.



CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  É  só  um 

adendo.  É a segunda vez que faço um relato neste Conselho e me 

esqueço, virou até ato falho meu em que me esqueço de mencionar a 

votação,  de que os Conselheiros  Mário  e Paulo votaram em outra 

posição.

Peço, mais uma vez, desculpas ao Mário e ao Paulo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas ao final foi uma decisão da Câmara evidentemente.

Gostaria, então, que o pleno homologasse esse parecer, 

porque temos que trazer para esta instância.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Acho 

que  o  Conselheiro  Murilo,  que  tem  a  palavra  final,  decida  em 

homologar essa questão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Coloco  a  questão  da  homologação  para  saber  se  estão 

todos de acordo.

Com selos do parecer...

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Acho que a 

questão que precede, questão de ordem, então, é que precisamos 



saber  se  o  Conselho  se  sente  na  sua  maioria,  dos  que  não 

participaram  da  reunião  da  Câmara  de  Jornalismo  se  sente 

suficientemente informada para poder deliberar sobre.  Se o nosso 

relato  foi  distribuído  previamente,  se  foi  lido,  enfim,  se  ele  é 

suficiente para que haja a votação ou se alguém vai pedir vistas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Murilo, 

com licença,  desde  que  a  Câmara  de  Jornalismo  houve  por  bem 

decidir daquela maneira, creio que o Conselho delega à Câmara de 

Jornalismo a orientação.  Senão, vamos acabar derrubando tudo de 

novo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Não.  Você 

entendeu meu encaminhamento?  O Conselho tem que se manifestar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Consulto, então, ao pleno se...

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – O Conselho 

não nos deu delegação prévia para deliberar sobre.  O Conselho está 

sendo informado em seu pleno pela primeira vez sobre a questão. 

Não  houve  delegação  prévia.   Nós  cumprimos  nosso  papel, 

regimental, de deliberar sobre e trazer para o Conselho para que haja 

uma deliberação coletiva.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS DERENGOSKI –  É  o 

que faremos, agora.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Consulto,  então,  ao  pleno  se  homologa  o  parecer  da 

Câmara?  Obrigada.

O Eduardo pede a palavra.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  – Só queria 

agradecer  a  maneira  como  o  assunto  foi  conduzido,  tanto  pela 

presidente do Conselho quanto pelos membros da Câmara, porque foi 

uma primeira experiência, pelo menos da qual tenha eu participado, 

de que tivéssemos que fazer uma alteração significativa, desse porte 

no plano de trabalho.  Sinal de que o plano de trabalho é levado a 

sério pela direção executiva.  Ele foi muito discutido no Comitê de 

programação.  A direção de jornalismo defendeu um ponto de vista. 

Outros integrantes do Comitê, dentre eles eu, defendemos um ponto 

de vista que não era contrário, mas era diferente.  Nós fizemos uma 

composição de entendimento dentro do Comitê.  Levamos as nossas 

ponderações para a Câmara.  E sempre no sentido de fazer com que 

isso que o Nelson e a Silvia destacaram, agora, com relação ao plano 

do ano que vem também fosse levado em conta na realização do 

plano deste ano, e não chegar com a obra pronta, não chegar tipo: 

legal, fizemos isso, o que vocês acham, mas agora não dá mais.

Agradeço a atenção que recebemos nessa discussão.  Não 

foi  uma decisão simples,  porque nós já tínhamos algo dado como 

pronto.  Teremos que fazer três jornais, mas as circunstancias nos 

impuseram um adiamento nesse plano.  Um adiamento, porque nos 

foi  colocado  pelo  Conselho  Curador  que  nós  deveremos  elaborar 

novos  projetos  para  o  jornalismo,  dentre  eles  o  projeto  do  jornal 



regional e, São Paulo, que tenho a satisfação de dizer que nós temos 

já marcado para entrar no ar já em agosto.  Precisamos ainda afinar 

algumas questões no projeto, mas já vimos discutindo e na sexta-

feira teremos reunião do Comitê de programação.  Isso vai voltar a 

ser assunto.

E me felicitar com a Câmara e também com o Conselho 

pela ajuda que deram.  Porque o Conselho serve para aconselhar.  E 

quando precisamos de conselho nós procuramos o Conselho.  Então, 

achei que foi muito bom o modo pelo qual conseguimos fazer com 

que se desenroscasse a questão,  que poderia ter  se transformado 

num problema, e ela virou uma solução.

É isso.  Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que foi um processo muito salutar.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Só  um 

esclarecimento.   Há  previsão  de entrada  no  ar  do  jornal  em São 

Paulo, já?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Agosto.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Como 

acabamos de receber o calendário, só pedir para que na agenda do 

dia 21 de agosto, não fosse marcada nada depois desse dia, ou seja, 



nos dias 22, 23, porque no dia 22, na parte da manhã vamos estar 

lançando no Congresso,  no auditório  Nereu Ramos,  clipping lei  de 

mídia democrática.  E ao mesmo tempo, pedir para não se marcar 

nada no dia 22 e também convidá-los a participar – quem queira 

participar - e vamos enviar convite para todos os conselheiros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Aliás, justamente sobre essa data, o Nelson me informa 

que nos dias 29 e 30 será realizado em Brasília o Fórum Internacional 

de Comunicação Pública.  Então poderíamos talvez juntar as datas.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Os dias 

29 e 30 de agosto?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos nos comunicar por e-mail.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Dia 28 de 

agosto, por favor, não.  É o dia dos 30 anos da Central Única dos 

Trabalhadores.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vamos verificar tudo isso.

Conselheiros  e  conselheiras,  muito  obrigada  mais  uma 

vez.



CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME  –  Apenas  uma 

sugestão, que pode ser discutida a posteriore em relação a audiência 

pública que está prevista para o dia 18 de setembro cujo tema é uma 

discussão acerca da escolha de novos integrantes do Conselho.  

Minha  sugestão  seria  a  seguinte  para  refletirmos  ou 

encaminharmos.   Nós  temos  tido  uma  dificuldade  histórica  em 

conseguirmos membros do Norte e Nordeste e também dos povos 

indígenas.   Gostaria  de sugerir  que essa audiência  fosse feita  em 

algum local que propiciasse essa participação.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– É só uma questão.  E que também tivéssemos mais tempo para 

poder abrir o processo de indicação à chamada pública.  Se eles saem 

em dezembro, temos que fazer para poder, em dezembro, ...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vou verificar,  porque estou meio perdida nos mandatos. 

Vou pedir para a Raquel fazer um levantamento dos mandatos.  E os 

informo depois.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– E esperarmos que a presidenta nomeie também, o que leva um 

tempo.  Nós esperamos...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A presidenta vai sair também.  Então...



CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Estou falando da presidenta Dilma.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A Presidenta Ana Fleck também vai sair.  Temos que pensar 

nisso também.

Colegas, farei esse levantamento.  Agradeço a todos pela 

tarde tão frutífera.

Boa tarde e até a próxima.

Obrigada.


