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NOTA  TAQUIGRÁFICA  DA  49ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO
CURADOR  DA  EMPRESA  BRASIL  DE  COMUNICAÇÃO  S/A  –  EBC,
REALIZADA AOS CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
QUATORZE, NA SEDE DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO

CNPJ Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na

sede da EBC, em Brasília-DF, reuniu-se o Conselho Curador da EBC. Esteve presentes

os seguintes Conselheiros e Conselheiras:  Sra. Ana Luiza Fleck Saibro (Presidente);

Sra. Rita Freire (Vice-Presidente); Sr. Thomas Trauman (Ministro Chefe da Secretaria

de Comunicação Social); Sr. Mário Borgneth (Representante da Ministra da Cultura);

Sra.  Mônica  Gardelli  Franco  (Representante  do  Ministério  da  Educação);  Sra.  Ana

Maria da Conceição Veloso, Conselheira; Sra. Eliane Pereira Gonçalves, Conselheira;

Sr.  João  Jorge  Santos  Rodrigues,  Conselheiro;  Sr.  Mário  Augusto  Jakobskind,

Conselheiro;  Sr.  Paulo  Ramos  Derengoski,  Conselheiro;  Sra.  Sueli  Navarro  Garcia,

Conselheira; Sra. Rosane Maria Bertotti, Conselheira; Sra. Maria da Penha Fernandes,

Conselheira; Sr. Cláudio Lembo, Conselheiro; Sr. Wagner Tiso, Conselheiro; Sr. Daniel

Aarão Reis, Conselheiro; Sra. Ima Guimarães Vieira, Conselheira; Também estiveram

presentes o Sr. Nelson Breve, na qualidade de Diretor Presidente da Empresa Brasil de

Comunicação;  além dos Diretores  Eduardo Castro (Diretor  Geral),  Rogério Brandão

(Diretor de Produção) e Nereide Beirão (Diretora de Jornalismo), e, ainda de Marco

Antônio Fioravante (Procurador Geral da EBC) e Sra. Joseti Marques (Ouvidora Geral

Interina); Sr. Guilherme Strozi (Secretaria Executiva do Conselho Curador); Sra. Silvia

Sardinha,  Secretaria Executiva; Pauta da reunião 1. Abertura,  leitura e aprovação da

Pauta  da  Reunião;  2.  Leitura  e  aprovação  da  Ata  da  48ª  Reunião  Ordinária;  3.

Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho EBC 2014; 4. Análise e aprovação do

Calendário  de Atividades  do Conselho Curador  para 2014;  5.  Perfil  do Ouvidor;  6.

Informes  do  Conselho;  7.  Informes  da  Diretoria  da  EBC;  8.  Outros  assuntos.

ABERTURA: A Presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação,

Sra. Ana Luiza Fleck Saibro inicia a 49ª reunião agradecendo a presença de todos e

rememora  que  a  reunião  está  sendo transmitida  pela  internet  no  seguinte  endereço:
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www.consehocurador.ebc.com.br/tramissaoaovivo saúda os internautas e questiona os

Conselheiros  se  há  alguma  observação  com relação  a  aprovação  a  Ata  da  reunião

anterior.  O  Sr.  Daniel  Aarão discorre  que  há  pequenas  correções  formais,  que  não

alteram  o  conteúdo,  com  relação  as  suas  intervenções  e  propõe  encaminhar  essas

correções para a Secretaria Executiva para não consumir tempo. A Presidente consulta a

possiblidade de aprovar as Ata com as ressalvas do Conselheiro Daniel Aarão. A Equipe

da Secretaria Executiva esclarece que os Conselheiros devem assinar  e é necessário

aprovar com as alterações.  A Presidente por sugestão do Conselheiro Cláudio Lembo

encaminha  para  aprovação  da  Ata  da  48ª  e  na  49ª  se  acrescente  as  ressalvas  do

Conselheiro Daniel Aarão e com a concordância do Conselho a Ata é aprovada. Solicita

a paciência dos Conselheiros e dos presentes para realizar algumas considerações para

organizar os trabalhos. Agradece a presença de todos e rememora a criação de sete anos

do Conselho que foi criado em dezembro de 2007. Que na semana anterior houve uma

mudança na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e assume a

tarefa  de  Ministro  da  Comunicação  Social  o  jornalista  Sr.  Thomas  Trauman  em

substituição que Sra. Helena Chagas como integrante do Conselho Curador na luta por

uma EBC cada vez mais forte. A Presidente deseja boas-vindas ao novo Ministro e em

nome  do  Conselho  agradece  o  trabalho  da  eixo  Ministra.  Também  na  pasta  do

Ministério da Educação Aloísio Mercadante substituído pelo Sr. José Henrique Paim e

presente na reunião a representante Mônica Gardelli Franco. Discorre que o Conselho

Curador  acredita  que  este  precisa  ser  o  ano  de  colher  frutos  para  a  Comunicação

Pública, em especial para a EBC. Que tem condições de fortalecer a Empresa no seu

projeto original de comunicação pública e o esforço do Conselho é de contribuir com

sugestões de diretrizes de conteúdo. Que é tempo de vislumbrar a concretização dos

encaminhamentos  já  estabelecidos  pelo  Conselho.  Que  é  preciso  ter  prazos  para  a

criação  do  comitê  editorial  e  dos  planos  editoriais  dos  veículos  da  empresa  para

implantação  de  projetos  de  formação  continuada  dos  funcionários  para  criação  de

políticas  de  parcerias  com  a  sociedade  civil,  movimentos  sociais  e  coletivos

comunicação. Que seja discutido o financiamento da EBC e seu impacto no jornalismo

em geral. E com a Copa do Mundo e eleições tem grande oportunidade de engradecer a

audiência, que a rede pública de televisão e rádio poderá demonstrar a diferença com

relação a comunicação comercial. Reforça a necessidade de mais aferição de audiência

para  saber  qual  público  tem acessado  os  veículos  de  comunicação da  EBC.  Que o

Conselho  Curador  espera  entregar  nesse  semestre  uma  proposta  de  parceria  com

http://www.consehocurador.ebc.com.br/tramissaoaovivo
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Universidades  para  tentar  cumprir  com  esse  objetivo.  Destaca  que  a  comunicação

juvenil é primordial para a EBC e reforça a necessidade de ampliar a interatividade com

esse público. Parabeniza a Empresa com a parceira com ANCINE e o Fundo Setorial do

Audiovisual  para  investimentos  nessa  área.  Que  é  preciso  ampliar  e  estabelecer

parcerias  com empresas  que  ao  sejam necessariamente  da  área,  mas  que  produzam

conteúdos  locais  e  público.  Que  a  partir  desse  ano  a  ampliação  das  praças  de

transmissão também poderia ser consideradas. A substituição de programas estrangeiros

para o público juvenil por programação nacional e independente continua sendo uma

recomendação desse Conselho. Rememora que estão na conclusão da primeira etapa da

programação de diversidade religiosa da EBC e o Conselho Curador espera não ter mais

atrasos  na  conclusão desta  etapa.  Destaca  também que o  Conselho está  apoiando a

realização do 1° Fórum Nacional da Comunicação Pública, previsto para maio de 2014.

Que  o  evento  é  organizado  pela  Frente  Parlamentar  de  Comunicação  Pública  e

fortalecer o campo público da mídia. Ao final da leitura a  Presidente  explana que a

mensagem tem o objetivo de realizar um apanhado geral dos trabalhos de 2013 e os

objetivos de 2014 e passa a palavra para o novo Ministro Chefe de Comunicação Social.

O  Ministro Chefe de Comunicação Social, Sr. Thomas Trauman  saúda a todos e

pondera que em sua primeira reunião ficará muito mais assistindo e aprendendo com o

Conselho discorre que a SECOM é o grande órgão de prestação de contas do governo,

tanto das suas políticas públicas como dos seus atos. A Presidente passa para o próximo

ponto de pauta,  apresentação do plano de trabalho para 2014. O Sr.  Eduardo Castro

discorre  que  explana  que  apresentará  um  vídeo,  considera  que  a  elaboração  do

documento ficou mais simples a partir da metodologia de acompanhamento ao longo do

ano e também a partir das diretrizes apontadas pelo Conselho. O Vídeo destaca que em

seis  anos  de  muito  trabalho  para  consolidar  a  comunicação  pública  do  Brasil.  Em

dezembro de 2013 definiram as novas diretrizes de conteúdo e programação. Que e hora

de solidificar a grande construção, que as bases estão postas. Destaca que o plano de

trabalho de 2014 resultou em 88 projetos,  66 da plataforma TV, sete  da plataforma

rádio, sete da plataforma web e dois projetos especiais. Que na área de conteúdo os

veículos estarão voltados para eleições,  Copa do Mundo, ampliação da cobertura de

temas ligados aos direitos humanos, os 50 anos do golpe militar de 1964 e o brasileirão

série C. Que em janeiro de 2014 após dois anos de elaboração entrou no ar a série

Igarapé Mágico e junto com a série, está no ar a nova página da Agência Brasil e Rádio

Agência  Nacional,  fortalecendo  a  distribuição  de  conteúdo  na  web  e  para  jornais,
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revistas e site de todo Brasil. Nas rádios estará no ar com mais de 30 emissoras a Copa

do Mundo, que ganhara também destaques em outros setores da Empresa. Nós segundo

semestre as eleições ganham espaço, com a discussão de políticas públicas, propostas e

dos  temas  de  interesse  do  cidadão.  Tudo  isso  para  criar  e  difundir  conteúdos  que

contribuam  para  formação  crítica  da  pessoas.  Após  o  vídeo  o  Sr.  Eduardo  Castro

informa que o vídeo sistematiza os planos de ações aprovados em 2013. Discorre que

terão de realizar a aprovação do regulamento como a EBC se portará com relação aos

projetos. Destaca também como novidade uma média de meta da audiência de televisão

com base no ano anterior. Que tiveram um aumento de 17,7% com relação a 2012 e a

meta é aumento de 20% de audiência para as três capitais que são medidas a mais de um

ano,  Rio  de  Janeiro,  São Paulo  e  Brasília.  Que a  rubrica  com apenas  seis  anos  de

existência  ficaram em terceiro  lugar  na  pesquisa  de  percepção  e  estão  à  frente  de

emissoras  mais  antigas.  Que  a  meta  não  está  contemplada  Salvador  e  Recife  que

passaram  a  ser  aferidas  em  setembro  de  2013,  mas  que  tiveram  uma  audiência

expressiva nessas duas cidades, por exemplo, no Programa Igarapé Mágico chegaram

perto do segundo lugar na audiência e que é interessante como algo que está sendo

percebido como um programa novo e já tem essa percepção. Discorre que está tudo no

relatório  e  se  coloca  à  disposição  para  qualquer  esclarecimento  ou  acréscimo.  A

Presidente  agradece  a  apresentação a  abre  para  considerações  dos  Conselheiros.  O

Conselheiro Sr. Paulo Derengoski parabeniza a Secretaria Executiva por ter recebido o

documento com bastante  antecedência o que permitiu  ter  a  atenção necessária.  Que

realizou uma leitura no documento e dentro da apresentação das diretrizes e justamente

por esperar algo de mais concreto e esclarecedor e se surpreendeu positivamente com o

documento, justamente por estarem com apenas seis anos de idade e que deve se levar

em conta esse dado. Considera excepcional o destaque que se dá pela regionalização da

programação  da  TV Brasil,  porque  ela  é  uma  TV do  país,  não  é  apenas  uma  TV

expressar desejos ou interesses. Também o banco de projetos é muito positivo. Conclui

que o plano 2014 o resultado de 88 projetos é  um esforço bastante  concentrado da

equipe que elaborou o projeto, então que mantenhamos as rádios tradicionais e reforce a

rádio nacional, especialmente a rádio nacional da Amazônia que é uma grife mundial. E

como  exemplo  do  sucesso  da  televisão,  deve-se  acompanhar  criticamente,

exemplificando os diversos prêmios que receberam, seja no Caminhos da Reportagem

ou em outros programas,  sendo significativo,  que a TV Brasil  passa ter  seu público

próprio e diferenciado, considera que o Repórter Brasil chega a ser chocante, quando
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assiste  o  noticiário  da  TV  hegemônica,  e  opina  pela  aprovação  do  projeto  com

acompanhamento crítico ao decorrer  do ano,  que o Conselho tenha uma proposição

crítica e propositiva e vota para que caminhe com um caráter cada vez melhor para a

população e vota pela aprovação do projeto. O Conselheiro Sr. Daniel Aarão saúda a

todos e em primeiro lugar propõe que a reunião não delibere sobre o plano, embora

concorde com o Conselheiro Paulo com a dedicação pela apresentação do texto, mas

considera que resta pontos que gostaria de definir  melhor para que seja aprovado o

plano, sem prejuízo das atividades da empresa, que a diretoria poderia ir tocando as

atividades segundo as referências que já existem, mas necessitaria de definir  pontos

capitais necessários. Pensa que a reunião poderia ser muito produtiva em relação ao

assunto que todos se manifestem e se decidirem pela aprovação que votem ao balanço

crítico durante o ano. Sugere que os projetos sempre sejam introduzidos com o balanço

crítico do ano anterior, que o texto apresentado existe o balanço crítico, mas se dedicou

apenas com relação aos pontos positivos da empresa, que o balanço crítico não reserva

em nenhum momento as dificuldades, os problemas, os pontos convergentes. Que na

academia quando apresentam relatórios de projetos sempre tem os pontos negativos,

sendo  assim,  uma  questão  fundamental  num  balanço  crítico.  Exemplifica  uma

devolução  de  orçamento  ao  tesouro  e  que  seria  suficientemente  importante  que

constasse  no  balanço  crítico.  Também  o  impacto  da  greve  de  15  dias  dos  seus

funcionários  deveria  ser  referido  a  esse  ato.  Levanta  outro  aspecto  que  poderia  ser

central a questão do jornalismo, concorda com o Conselheiro Paulo Derengoski como é

importante  e  significativo  entre  os  programas  jornalísticos  da  EBC e  os  programas

jornalísticos comerciais, no entanto, o plano para 2014 a definição que encontram no

texto sobre os dois grandes eventos de 2014, Copa do Mundo e eleições, o nível de

definição é insuficiente, que só em março apresentará o plano de jornalismo para os dois

eventos, que é uma lacuna muito grande e gostaria de uma justificativa e que definições

claras são necessárias para para aprovar um plano de trabalho de maneira amadurecida.

Outro aspecto que considera importante é a questão da América Latina, que existe uma

preocupação definida e concretizada no programa especial sobre a África, e não tem um

programa semelhante com relação a América Latina, que os vizinhos estão em crise e

não seria o caso de investir mais e ter um programa regular sobre a América Latina para

contrainformar  informações  sobre  esses  países  e  que  as  empresas  comerciais

praticamente  emite,  por  exemplo  um encontro  importantíssimo em Cuba,  e  quando

notícia deturpa. Não menosprezando o programa sobre a África, mas gostaria de um
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programa igual  para a  América Latina,  a  necessidade de um plano editorial,  é  uma

incongruência que gostaria de considerar. Ainda com relação ao jornalismo, os 50 anos

do golpe militar, também necessita de um plano editorial. Que é necessário falar sobre

os brasileiros que colaboraram com o golpe militar,  que ajudará a  contribuir  para a

compreensão, inclusive, o jornalismo que contribui, que é preciso complexificar e não

ter apenas a história oficial, exemplifica que a OAB em 1964 apoiou o gole e após virou

contra veementemente, que o Ulisses Guimarães apoiou o plano que poderia multiplicar

os exemplos para a sociedade pensar melhor as razões da ditadura, que é necessário

entender o golpe militar e se verificar ainda o legado da ditadura que ainda existe na

Constituição. Que no legado ditatorial, se complexifique a análise, que deve chamar a

atenção inclusive, para a música que foram contra, mas também as que foram a favor e

devem constar no plano editorial. Explana também sobre as canções do exílio, que terá

um programa dedicado, e as canções de apoio a ditadura, também devem ser mostradas

para reflexão das pessoas, porque os autores faziam músicas em apoio a ditadura. A

Conselheira  Ima  Vieira  discorre  que  o  Plano  de  Trabalho  melhorou em função  das

críticas que se sente um pouco frustrada porque não considera que as recomendações e

determinações do Conselho, não estão contempladas,  exemplificando a programação

infanto-juvenil que foi muito debatida e não observou de uma forma clara incorporada

as críticas e sugestões e questiona o que será colocado em prática do que discutiram

anualmente.  Também  com  relação  aos  programas  de  diversidades  religiosas,  que

recebeu muitas  críticas  externas,  mas  fica  satisfeita  com o resultado.  Que observou

algumas recomendações do Conselho no anexo do Plano de Trabalho, o que é frustrante.

Que talvez não estejam com as ferramentas apropriadas para que as recomendações do

Conselho sejam eficazes sugere que no início esteja bem claro um item ou subitem, com

as recomendações do Conselho Curador, e uma discussão do que é possível e o que não

é  possível  ser  cumprido.  A Conselheira  Ana  Maria  Veloso  considera  que  o  aspecto

positivo do plano é a questão da regionalização, como tanto discutiram no Conselho, a

parceria com a ANCINE e a luva regional com o aporte de 60 milhões. Discorre que

finalmente  o  rádio  ficou  melhor  explicitado  no  plano  de  trabalho,  que  foi  uma

solicitação antiga da Câmara do Rádio e o plano menciona e foi muito importante que o

rádio  tenha  o  seu  lugar  dentro  do  plano  e  dentro  da  empresa,  para  o  tirar  da

invisibilidade. Pondera que houve espaços que não ficou bem colocado dentro do plano,

concordando com a Conselheira Ima Vieira com algumas questões que já colocaram no

Conselho e não foram contempladas no plano de trabalho de 2014, que os programas
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que apontaram na Câmara dos direitos humanos, que não tem a linguagem da EBC e os

programas continuam e não tem nenhuma previsão de substituição. Pondera também

que no plano de trabalho também a questão da formação continuada dos trabalhadores

ficou muito aquém da necessidade da comunicação pública, do que realmente é preciso,

do ponto de vista, de estratégias, dos conteúdos, de um diagnóstico das necessidades

reais para gestão e produção e também do ponto de vista orçamentário que a empresa

possa refletir, lógico levando em conta os cortes orçamentários, mas a discussão deve

ser levada em conta. Que conhece as restrições orçamentárias e sente que não ficou

explicito quais são as possibilidades e ações para suprimir esse problema orçamentário.

Sobre as eleições discorre que já indicaram para a empesa, a importantíssima questão do

olhar  de gênero para as eleições,  assim com as questões de raça e  etnia,  também a

questão de gênero, o papel das mulheres, é necessário que esteja no Plano de Trabalho

como uma linha estratégica reforçando a questão de gênero, estando explícito no plano

de  trabalho.  Que  no  Conselho  Curador,  realizaram  estudos  e  pesquisas  com

universidades, mas nós Plano de Trabalho não está explícito a relação comunidade as

universidade, uma área fundamental que contemple, que o jornalismo público necessita

está no debate central dos cursos de comunicação das Universidades. Que esta estratégia

precisa estar explicitada no plano de trabalho de 2014. Que ficou muito feliz com a

possibilidade parceria da Empresa de ter a Escola de Comunicação Pública em parceria

com a UNESCO, é uma salto muito grande, é preciso ser protagonista no processo, mas

também não consta no Plano de Trabalho. O Conselheiro Mário Augusto concorda que

o documento e um avanço com relação aos anteriores e também que é preciso lembrar

que o ano foi muito diferenciado em relação aos demais, e que a EBC, a TV e o rádio

tiveram grandes avanços,  destacando a programação de fim de ano que foi bastante

regionalizada, uma avanço e espera que seja seguido durante o ano. Que o documento

com essa complexidade não poderia contemplar a todos anseios, considerando o saldo

positivo. Com relação a fala do Conselheiro Daniel Aarão concorda com a indagação de

um programa com conteúdo sobre a América Latina. Exemplifica também que a ABI

apoiou o golpe militar de 1964, e que seria importante também citar o papel da mídia

sobre o marco histórico brasileiro. Sobre a América Latina, cita também o encontro da

América  Latina  que  as  emissoras  comerciais  um não apresentou,  ou  apresentou  de

forma deturpada o evento que foi muito mais importante que apresentaram.  A questão

da rádio depende dos Conselheiros, que é muito importante esse debate. Pondera que

não  foi  apresentado  se  haverá  correspondente  da  EBC  nas  cidades  brasileiras  e
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aprovaria com ressalvas, e com relação ao plano editorial, fixar a uma linha de trabalho,

não condiz porque é um tema sujeito a muitas trovoadas. A Conselheira Rosane Bertotti

destaca a importância a presença do Ministro na reunião e considera muito importante e

pondera que o Ministério junto com a Diretoria da empresa tornar a EBC um canal

nacional, porque para assistir e avaliar o canal é preciso gravar de um outro local, pois

em sua cidade não é transmitida.   A Sra.  Ana Fleck destaca também a presença da

representante do Ministério da Educação com a Sra. Mônica Franco. Retornando a Sra.

Rosane Bertotti, considera que poderia postergar a aprovação do plano sem o prejuízo

dos trabalhos, assim como sugeriu o Conselheiro Daniel Aarão. Considera que o tema

democratização da comunicação deve ser demonstrada e dizer também no programa o

porquê  a  Empresa  não  tem  um  canal  nacional.  Que  sendo  representante  sindical,

questiona como o mundo do trabalho aparece no plano de trabalho. Com relação as

eleições rememora que terá um plebiscito popular da reforma política, que acontecerá

em todo Brasil e terminará em setembro, que irá acontecer com toda uma organização e

considera que é preciso realizar uma ação com relação ao plebiscito popular. Considera

também que anda não tem uma estratégia de integração com as novas mídias, pensar em

construir uma ação mais colaborativa e não apenas depois que acontece, exemplificando

a ação com a mídia ninja. Que necessita visualizar melhor no plano a integração entre o

rádio, TV e internet. Concorda que é um plano com muitos avanços e que as críticas não

para menosprezar o trabalho pelo contrário para manifestar a qualidade do Plano de

Trabalho. A Conselheira Vice-Presidente Rita Freire também defende que o Plano não

seja aprovado nessa reunião, considerando que há muitas contribuições que poderia ser

acrescentadas. Discorre que existem contribuições que ajudam a melhorar a relação da

EBC com a sociedade, por exemplo, uma das propostas que nasceu no Seminário de

Diretrizes de Conteúdos, em que o Sr. Bráulio, que as interfaces de  relação da EBC

com a sociedade fiquem claras, como se pode participar do banco de projetos, que fique

claro, devem ser detalhadas as interfaces, tanto para o Conselho, como uma cartilha

explicativa,  quais  os critérios  de parcerias  e  colaboração com a EBC, também com

relação  as  parcerias  com  as  quais  a  Empresa  está  buscando  internacionalizar  seus

conteúdos e também no Plano de Trabalho é mencionado um portal para as agências de

língua portuguesa e entende que falta no Plano de Trabalho a definição da EBC ser

protagonista em todo esse processo. Discorre que participou do Seminário de Diretrizes

e não estava claro que aquele era o momento de se começar a discussão do Plano de

Trabalho. Também houve a proposta no seminário que a implementação de mudanças
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que alteram o trabalho das equipes, que fosse apresentado já na próxima reunião um

plano com a participação efetiva dos trabalhadores na elaboração. Acrescenta a proposta

da cobertura das eleições serem mais aprofundadas e o debate do tema da comunicação

devem ser tema também sobre as candidaturas, que deve ser uma pauta presente quando

os  candidatos  forem  entrevistados.  Se  preocupa  com  relação  a  dois  veículos  que

considera chave que é a Agência Brasil e a Rádio Agência que passaram por mudanças

agora  e  que  os  problemas  de  infraestrutura  relacionados  aos  dois  sites  devem  ser

resolvidos rapidamente, que estão com uma estética muito bonita mas deve ter estofo de

agência de busca de conteúdo, mais facilitação de acesso não só ao instantâneo, que

deve superar  e  aprofundar  inclusive,  na sua apresentação,  que o portal  tem o papel

importante sobre as coberturas da EBC, mas que a Agência deve ser estruturada para

consulta a tudo que já foi produzido. Considera importante ter uma Agência com uma

rádio que dialogue, que deve ter a abordagem paralela ao que o site permite, para que o

público  e  o  paralelo  seja  abordado.  Na  questão  da  diversidade,  considera  que  o

programa foi pensado com um determinado objetivo, uma nova política de abordagem

das questões religiosas. A Presidente questiona a informação da criação uma versão

beta de central de conteúdo. O Sr. Eduardo Castro esclarece que a central de conteúdo

é parte da estrutura da nova Rádio Agência e Agência Brasil juntas. E a  Presidente

discorre que o Conselho não tinha essa informação e que seria importante constar no

Plano de Trabalho. O Sr.  Nelson Breve esclarece que são duas plataformas diferentes,

uma seria  a  canal  P,  que seria  um depósito  de todos os  conteúdos da comunicação

pública e a Central de Conteúdo é para facilitar para os veículos, para os editores e

aproveitamento da Agência Brasil. A Conselheira  Eliane Gonçalves discorre que é o

primeiro plano de trabalho que participa e o considera bastante positivo o espírito de

construção  conjunta  para  uma  missão  que  é  comunicação  pública.  A inclusão  das

recomendações,  do  Conselho  e  o  documento  das  diretrizes  do  conteúdo,  que  foi

apresentado,  mas  não  consta  as  recomendações,  por  exemplo,  garantir  espaços  de

transparência  das  parcerias  e  para  os  contratos  fechados  com  a  Rede  Nacional  de

Comunicação Pública.  O documento de diretrizes não é o documento aprovado pelo

Conselho que é sério e precisa ser revisto, se repete com a questão dos correspondentes

internacionais  e  acontecem  em  outros  pontos  com  destaque  às  diretrizes.  Que  o

orçamento não é aprofundado no plano de trabalho e não explana sobre a execução do

ano anterior, questionando o quanto gastou, o quanto devolveu, quanto ficou de restos a

pagar, considerando uma fragilidade, inclusive, também não consta o corte de recursos.
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E também não considera a solução para os cortes, apontar a solução. E não aponta para

problemas que são presentes, por exemplo, a mídia impressa, que aparece no balanço de

2013, mas não aparece para 2014, como a proibição do clipping pela justiça, e gostaria

de  uma explicação como a falta  desse recurso afetará  a  empresa.  Pondera  sobre  os

operadores de TV a cabo, que o plano traz a questão do projeto piloto 4d, mas não

discute  as  estratégias  desenhadas  para  solucionar  a  decisão  do  Ministério  das

Comunicações de deslocar a Rede Pública do canal de 700Mhz e quando terminar o

prazo da TV analógica,  o que acontecerá com a Comunicação Pública,  também não

discute a questão da TV por assinatura, quais as medições e intervenções, pois o sinal é

ruim e o plano de trabalho não contempla essa discussão. Discorre também sobre as

discrepâncias de orçamento, que não consta as justificativas e outros projetos que ainda

não constam previsão orçamentária para 2014, exemplificando que existem em que o

orçamento  e  30  vezes  maior  do  que  o  outro.  Que  outros  projetos  sem  previsão

orçamentária para 2014. Sobre a análise qualitativa possa balizar sobre decisão do que

manter do que não manter. Que o único que fala de análise qualitativa é o rádio, que é

interessante,  mas falta um plano estratégico para a questão da análise qualitativa.  O

plano também não se fala em como aumentar  a audiência,  quais as estratégias para

conseguir atingir a meta, e que houve uma recomendação do Conselho de não se limitar

a audiência que também não consta no plano. O Conselheiro Wagner Tiso parabeniza

os acertos e concorda com as ponderações, destaca a importância dos debates sobre a

América Latina e os 50 anos da ditadura. Destaca também sobre as músicas da ditadura.

Discorre que é discrepante o que se mostra de música de diversão e o que se mostra de

música cultural brasileira de fato.  Informa que participou intensamente das diretas e

ficou feliz por uma das suas músicas ser considerada o hino das diretas, que foi coração

de estudante Destaca que é Diretor do museu Vila Lobos e que está lá tem para divulgar

o trabalho, que se faça uma divulgação maior para a criança também ouvir música que

não seja apenas para pular. A Conselheira Sueli Navarro reforça a fala do Conselheiro

Daniel  Aarão  sobre  a  América  Latina,  que  buscam informações  dos  vizinhos  pelas

mídias internacionais e é necessário mudar isso, que não adianta mas correspondente,

porque às vezes a pessoa não tem a visão do que é necessário para a notícia, a pauta não

converge com o compromisso da empresa e se deve pensar uma forma de cobertura

diferente. Discorre que as parcerias são fundamentais, para a cobertura das notícias do

mundo inteiro,  não só América Latina.  Pondera com relação ao orçamento que tem

pontos importantes a serem destacados e o que difere um governo de outro é o que fazer
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com o recurso disponível. Com relação ao jornalismo, discorre que foi contra a ideia do

jornalismo no Rio de Janeiro e São Paulo, porque não conseguiria fazer diferente que as

comerciais e porque não fazer um jornal ao vivo do Norte, Nordeste para demonstrar

essas regiões em nível nacional, com outro viés que não é de São Paulo. Discorre que a

audiência se chega porque chega bem. Precisa de apoio da SECOM para orçamento para

que a transmissão chegue e chegue bem e todos os lugares do Brasil, não apenas nas

capitais,  considerando  que  a  rede  hegemônica  chega  bem,  nos  rincões  do  país.

Questiona sobre o projeto de operador de rede, se a Presidenta da República, consultou

e tem alguma posição. Pondera que a Comunicação Pública foi esquecida, foi deixada

de lado e  se não fortalecê-la  a  televisão pública,  não democratiza a comunicação e

questiona a questão dos transmissores da TV Digital para chegar também aos rincões do

Brasil  e não apenas nas capitais. A Presidente passa a Conselheira  Ana Veloso que

discorre sobre o debate da acessibilidade e gostaria que o plano de trabalho pudesse

contemplar não só do ponto de vista das porcentagens da legenda oculta e solicita que o

plano de trabalho contemple a questão da acessibilidade. Que já recebeu várias ligações

em relatam que em vários setores está sendo implantado a acessibilidade, mas essas

estratégias ainda não constam no plano de trabalho e o investimento que a EBC irá

realizar para que todas as plataformas e conteúdos sejam acessíveis, dentro do possível.

A  Presidente contribui  que  não  observou  informações  sobre  o  jornalismo  e

correspondentes  internacionais,  que  está  previsto  uma  discussão  sobre  o  jornalismo

internacional da EBC e também deveria constar no Planejamento. Pondera que avançou

muito com o plano do ano passado, que chegarão num afinamento com a vontade do

Conselho, ponderando que de novo o Conselho vai para o anexo, também questiona as

contribuições dos funcionários que realizou um compromisso com os Conselheiros que

o Plano fosse aprovado com essas ressalvas e gostaria também que melhorasse esse

diálogo com relação os compromissos firmados no Conselho. Concorda com os avanços

do plano, mas sente falta de alimenta na elaboração do Plano de Trabalho, que o rádio

foi contemplado, com uma discussão qualitativa, mas para as outras plataformas ainda

está  quantitativo  e  necessita  de  mais  debates,  sobre  o  desejo  da  empresa  com  os

conteúdos. O Ministro de Comunicação Social, Sr. Thomas Truman esclarece que não

será  a  única  vez  que  virá  na  reunião  e  discorre  que  está  impressionado  com  a

honestidade e qualidade do debate. Que ainda tem 11 meses de mandato, que a SECOM

tem suas  limitações,  mas  farão  todo o possível.  A Presidente  então  delibera  para  a

votação das propostas, solicitando atenção da EBC para que as ressalvas não virem um
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anexo.  O Conselheiro  Cláudio  Lembo discorre  que não ouviu  uma crítica  firme ao

plano,  foram sugestões  de agregações  ao plano,  que o Conselheiro Daniel  foi  feliz,

porém o  exposto  tem que ter  objeto  das  futuras  Resoluções  da  área  de  jornalismo,

solicitando registro em Ata. Que para se ganhar tempo administrativo, que as posições

sejam encaminhadas por escrito para constar em Ata todas as contribuições e se aprove

com estas indicações. A Presidente complementa que estão na tentativa de evitar que as

recomendações sejam através de Resolução, porque não precisaria chegar nesse ponto.

E se constam em Ata, são recomendações e são cogentes. O Conselheiro Daniel Aarão

defende a proposta de não aprovar o plano imediatamente, enfatizando que não trará

nenhum prejuízo a Diretoria, que poderá incorporar ao texto todas as recomendações e

sugestões  produzidas  e  podem  também  incorporar  encaminhamentos  que  algum

Conselheiro  puder  enviar  por  escrito,  salvo  o  que  a  Diretoria  entender  incoerente

comunidade seu plano, que isso melhorará a apresentação de um plano em março. A

Presidente coloca em votação e a proposta do Conselheiro Daniel Aarão foi vencedora

por oito a seis. E o Conselheiro  Daniel Aarão explana que a proposta é que não se

aprove  nesta  reunião  e  até  domingo  nove  de  fevereiro  os  Conselheiros  envie  suas

propostas e se debata os pontos convergentes e divergentes com a Diretoria na próxima

reunião.  A Conselheira  Sueli  Navarro sugere que  seja  votado em março,  diante  da

negativa de aprovação do plano. A Presidente também observa que se ajuste a proposta

de agenda, que não estava previsto reunião março, mas diante da urgência de aprovação

do Plano de Trabalho. O Conselheiro  João Jorge considera que ao adiar a aprovação

gera uma responsabilidade a todos. Que a decisão pode jogar para março ou abril uma

ano produtivo, porque com a postergação dos prazo, também posterga as propostas, que

é preciso verificar os prazos que são públicos, salientando a questão do orçamento. A

Presidente ressalta  que  modificará  a  agenda  da  próxima  reunião  para  março.  A

Conselheira  Ana Veloso discorda do Conselheiro João Jorge, não considera que trará

prejuízos para a Empresa, porque a proposta é justamente sem reter os projetos e que

todas  propostas  constarão  na  Ata  da  reunião  de  hoje.  Considera  que  é  um ato  de

reponsabilidade do Conselho agir no sentido de questões solicitadas a mais de ano que

não  foram incorporadas  na  proposta  do  Plano  de  Trabalho.  O Conselheiro  Takashi

concorda com a Conselheira Ana Veloso e reforça que a questões que por algum motivo

a EBC não incorpore no plano de trabalho que seja justificado por escrito as razões da

não incorporação, porque não se pode simplesmente negar uma proposta do Conselho.

O Sr.  Eduardo Castro se desculpa por não conseguir atingir o anseio do Conselho.
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Explana,  que o anexo estava para demonstrar quais e onde serão implementadas,  se

colocando  à  disposição  para  esclarecimento.  A  Presidente coloca  que  não  foi  um

problema  de  método,  foi  mais  profundo  do  que  isso.  O  Sr.  Eduardo  Castro se

penitencia por não se fazer entender no plano e que em nenhum momento houve a

separação, inclusive, as diretrizes, que anotou as recomendações especificamente com

relação aos correspondentes e América Latina, mas não tiveram recursos, porém essas

justificativas não constou essa justificativa. Que pecou por não detalhar as redações e

que passará um mês para mudar com relação a substância e não de forma, que poderiam

resolver muitos pontos com esclarecimentos e no sentido de colaborar com a discussão

se  coloca  à  disposição  para  esclarecimento,  considerando  que  já  está  tarde  para

aprovação do plano, que é um ano complicado de gastos. E que não observou no Plano

de Trabalho propostas que seroa executadas com certeza, nossa acrescentaram projetos

que dependem de outros e que não forma decididos ainda. A Presidente passa para o

próximo ponto de pauta com apresentação de um vídeo sobre o programa da diversidade

religiosa.  O  Sr.  Rogério  Brandão  explana  que  o  vídeo  foi  realizado  pela  produtora

vencedora e fazia parte da peça de defesa. E a solicitação foi no sentido de produzirem

um vídeo  leve,  mas  que  tivesse  um modelo  de  entretenimento  e  ao  mesmo tempo

absorver o conhecimento para refletirem. Que foram dez produtoras credenciadas na

etapa final e duas foram vencedoras e solicitou a exibição o Conselho tenha a ideia do

caminho que estão tomando e que foi uma solução feliz no modelo e formato que o

programa não é excludente ou pros elitista. O Sr. Rogério Brandão explana que o vídeo

é para ter a ideia e que todas as etnias serão contempladas nos programas, que serão 26

programas de 52 minutos. O Sr. Conselheiro João Jorge esclarece que apenas citou que

nenhuma pessoa negra no vídeo. E a Presidente informa que na pasta dos Conselheiros

consta um formulário para preenchimento do perfil de cadastra Conselheiro. Delibera

para o coffee breake. E após a pausa a Presidente, Sra. Conselheira Ana Fleck discorre

que em duas semanas o governo decidira questões de orçamento e que sem o plano

aprovado  pode  haver  dificuldades  de  reivindicação  de  mais  recursos  inclusive,  e

consulta o Conselho se repensam a decisão sobre o Plano de Trabalho e questiona de

forma objetiva o que implicaria a postergação da aprovação. O Sr.  Eduardo Castro

esclarece que o Plano de Trabalho autoriza a Secretaria Executiva a seguir em uma

direção e sem um plano aprovado, não teria como justificar para um possível corte que

já  gastou  o  recurso.  A  Presidente questiona  se  os  argumentos  são  necessário  para

retomar o debate. O Sr. Conselheiro Paulo Derengoski discorre que sua proposta pela
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aprovação com o acompanhamento crítico durante o ano e que se for debater todas as

propostas o plano se torna inviável, discorre que a Diretoria foi infeliz ao usar a palavra

anexo, que poderia usar contribuições do Conselho a serem usadas dentro do projeto. O

Sr. Conselheiro  Daniel Aarão solicita questão de ordem, que as ponderações do Sr.

Eduardo Castro deveriam ter sido colocadas antes e não abrir a discussão novamente. A

Presidente discorre  que  não  há  necessidade  se  penitencia  e  retira  a  proposta.  A

Conselheira  Ima  Vieira propõe  que  a  partir  de  hoje  forme  um  GT  para

acompanhamento  das  ações  que  o  Conselho Curador  encaminha para  a  Empresa,  e

nesse  sentido  o  GT  poderia  de  uma  forma  rápida,  com  alguns  dias  preparar  um

documento com o que faltou no plano de trabalho, que não seguiu as recomendações do

Conselho, que se necessário votar, que se faça, mas que se encaminhe GT com o apoio

da Secretaria Executiva, um GT permanente, mas que comece agora para resolver esse

imbróglio. A Presidente consulta os candidatos ao GT e que conversarão internamente

com relação aos componentes. Passa para a aprovação do calendário e entram no debate

de uma nova data para reunião em março, com proposições para o dia 12 e 20 de março,

com a Secretaria executiva sugerindo 20 de março, pois ficaria inviável, por questões de

passagem e a reunião de abril fica cancelada. A Presidente sugere a aprovação do plano

on line.  A Sra.  Rosane é  contra  a  aprovação on line.  E  a  Presidente  então  retira  a

proposta. A Sra. Ana Veloso sugere dia 26, com os Conselheiros ponderando sobre o

prazo. O Sr. Daniel Aarão questiona qual a dificuldade da Secretaria para o dia 12 de

março. A Presidente consulta o Sr. Guilherme Strozi e fica decidido para 12 de março e

consulta se reserva a reunião apenas para o Plano de Trabalho. A Sra. Nereide Barão

discorre que estão prevendo março, mas podem antecipar os plano editorial da agência

Brasil  e  já está  à  disposição para apresentar  para a  Câmara de jornalismo e para o

Conselho, mas podem colocar o das eleições também. A Presidente então solicita este

ponto na pauta. A Vice-Presidente questiona se o plano da Copa do Mundo também

pode ser debatido e a Diretora esclarece que pode apresentar como será a transmissão e

não um plano editorial completo. A Presidente questiona se mantém a reunião de abril,

suprimindo a reunião do dia quatro de junho, ficando para 16 de abril, a reunião de maio

ficando para o dia 14, ficando junho e julho sem reunião em virtude da Copa, pois os

hotéis e passagens ficarão inviáveis por conta das passagens e hotéis. E após aprovação

da  agenda,  passa  para  o  próximo  item que  é  o  perfil  do  ouvidor.  Solicita  que  os

Conselheiros preencham na ficha do perfil um e-mail para receberem o materiais do

Conselho.  Deixa  claro  que  é  uma  contribuição  do  Conselho  sobre  o  perfil  do
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profissional.  O  Sr.  Nelson  Breve  sugere  que  Ouvidor  poderia  ser  do  quadro  de

funcionários,  exemplificando  a  Sra.  Joseti  que  está  no  cargo  como  interina  e  é

funcionária  comissionada  da  empresa,  é  uma  pessoa  qualificada  e  gabaritada  para

assumir o cargo, mas se o Conselho entender que não pode ser do quadro ele não poderá

efetiva-la. A Sra. Vice-Presidente do Conselho Curador, Rita Freire realiza a leitura do

documento com cinco critérios para escolha do ouvidor como contribuição do Conselho.

E  destaca  que  o  termo  especificamente  pode  ser  alterado  pelo  preferencialmente  e

valorizar as outras áreas que seguem, retirando o termo também, para zelar pelo caráter

artístico, cultural e educativo dos veículos da empresa. Com relação ao segundo item,

que não se coloque que o profissional seja da administração pública direta ou indireta,

sobre pena de fazer uma linha de corte que impede a sociedade civil de apresentar um

nome.  Que  a  indicação  passe  antes  pelo  Conselho  para  um debate  da  função  que

igualdade racial exercer. A  Conselheira  Sueli  Navarro  discorre  sua  posição  na

questão do ouvidor de ser funcionário, considera que deva ser de fora da empresa e a

questão de nepotismo já é dada pelo Supremo Tribunal Federal, parentes até terceiro

grau não podem ser indicados, fortalecendo que preferencialmente deve ser de fora da

empresa, para ter isonomia e uma visão de fora tem uma crítica melhor. A Conselheira

Eliane Gonçalves pondera que a questão do funcionário poder ascender é interessante.

E faz leitura de um texto do Professor Fernando Paulino. O Sr. Nelson Breve discorre

que o veto a qualquer nível e ruim, que o preferível não teria problema, que no caso de

se efetivar o veto não poderá efetivar a professora Joseti que é acadêmica e tem notório

saber e concorda que o ouvidor sendo indicado tão logo apresente seu plano de trabalho

a Conselho e o Conselho aprove ou não. A Sra. Rosane Bertotti questiona como está a

indicação  do  ouvidor  anterior.  O  Sr.  Nelson  Breve  esclarece  que  o  indicado

simplesmente desistiu  de ocupar  o cargo.  E a Vice-Presidente passa para aprovação

ponto a ponto. O primeiro ponto é aprovado com a proposta de alteração da palavra

especificamente política preferencialmente e retirar a palavra também após caráter para

não ser um acréscimo. O segundo item é retirado porque é discriminatório. O terceiro

item, o mais polêmico se o ouvidor pode ser funcionário da empresa ou ter trabalhado

para a empresa nos últimos 24 meses. O Conselheiro  Cláudio Lembo pondera que o

ouvidor  pode ser da casa.  A Conselheira Maria  da Penha se abstém. O Conselheiro

Daniel Aarão considera que o Conselho está votando esses itens como recomendação e

cabe  ao  Presidente  acolher  ou  não  e  gostaria  que  se  acrescentasse  a  proposta  do

preferencialmente e a Presidente discorda, esclarecendo que deve-se decidir se aceitam
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ou não como perfil do ouvidor, funcionário da EBC. A Conselheira Eliane Gonçalves

vota contra, que não pode ser funcionário da empresa. O Conselheiro Takashi também

se abstém. O Conselheiro Paulo Derengoski vota que pode ser funcionário da EBC. O

Conselheiro Mário Borgneth vota a favor. A Conselheira Rosane Bertotti vota contra.

O Conselheiro  João Jorge  vota a favor. O Conselheiro  Wagner Tiso  vota a favor. O

Conselheiro  Daniel  Aarão  se  abstém.  A Conselheira  Ima  Vieira  vota  a  favor  e  a

Conselheira Rita Freire vota contra e a Conselheira Ana Fleck vota a favor da indicação

de  funcionários  da  empresa  para  o  cargo  de  ouvidor  e  explana  que  foram  três

abstenções, com cinco votos contra e oito a favor que pode ser indicado funcionários da

empresa. Após a aprovação do quarto e quinto item sem debates a Conselheira,  Vice-

Presidente sugere, a inserção do sexto item com o debate do Plano de Trabalho com o

Conselho pelo ouvidor quando indicado pela EBC. E os Conselheiros concordam com o

novo item. A Presidenta informa que igualdade racial encaminhar as sugestões para o

Presidente do Conselho de Administração. Informa que estão realizando um estudo no

regimento interno que está necessitando de alguma alteração e após irão submeter aos

Conselheiros. O Sr.  Nelson Breve discorre que estava com perspectiva de aumento de

recursos  o  que  não  aconteceu.  Informa  também  que  houve  decisão  favorável  de

contratação  pela  Empresa  de  profissionais,  sem  a  realização  concurso  público,  de

profissões como apresentadores de jornal, o artigo 27 contempla e a decisão da justiça

do  trabalho  contempla.  E  Secretaria  Executiva  Patrícia  agradece  o  Conselho  pelo

trabalho no Fórum Mundial dos Direitos Humanos e está na pasta dos Conselheiros a

carta de agradecimento. E discorre também sobre a Escola Nacional de Comunicação

Pública com a direção da Professora Joseti finalmente andará porque já desembolsaram

a primeira parte do orçamento e considera que está em boas mãos, e tem confiança de

projeto  antigo  de  um sonho  antigo,  como tudo  na  empresa,  assim como o  Igarapé

Mágico que demorou dois anos de luta. Que comentou casualmente com o Presidente da

TV  Cultura  que  estava  interessado  no  Programa  Pedro  e  Bianca  justamente  para

substituir  os programas que o Conselho não entende como filosofia da empresa e a

parceria com a TV Cultura avançando, esse programa entrará na grade. A Presidente

antes de finalizar solicita uma agenda para uma apresentação sobre a escola.  A Sra.

Conselheira Eliane Gonçalves discorre de uma publicação sobre um histórico da greve

de 15 dias. ENCERRAMENTO: A Presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil

de  Comunicação,  Sra.  Ana Luiza  Fleck  Saibro  deseja  a  todos  um bom retorno  e
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encerra  a  49ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Curador  da  Empresa  Brasil  de

Comunicação do dia cinco de fevereiro de dois mil e quatorze.

ANA LUIZA FLECK SAIBRO

Presidente

RITA FREIRE

Vice-Presidente 

THOMAS TRAUMAN
Ministro Chefe da Secretaria de

Comunicação Social

ANA MARIA DA CONCEIÇÃO
VELOSO

Conselheira

ELIANE PEREIRA GONÇALVES
Conselheira

JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES
Conselheiro

MÁRIO BORGNETH 
Representante do Ministério da Cultura

MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND

Conselheiro

IMA GUIMARÃES VIEIRA
Conselheira 

CLÁUDIO LEMBO
Conselheiro 

MÔNICA GARDELLI FRANCO
Representante do Ministério da

Educação 

PAULO RAMOS DERENGOSKI
Conselheiro
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SUELI NAVARRO GARCIA
Conselheira

ROSANE MARIA BERTOTTI
Conselheira

WAGNER TISO
Conselheiro 

MARIA DA PENHA FERNANDES
Conselheira 

DANIEL AARÃO REIS
Conselheiro 

TAKASHI TOME
Conselheiro 

 



NELSON BREVE
Diretor-Presidente da EBC

EDUARDO CASTRO
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