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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Dou  início  à  56ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho,

agradecendo a presença de todos, dos conselheiros, conselheiras e

diretores. Lembro que a reunião está sendo transmitida pela internet

no endereço www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissãoaovivo.

Bom dia, então, aos internautas que nos acompanham.

Pergunto se algum conselheiro tem alguma consideração

com relação à nossa pauta de hoje. Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Queria

apenas, cumprimentando a todos, não é propriamente um assunto do

conselho, mas agradecer à belíssima camisa que recebi de presente,

do  Internacional  de  Porto  Alegre.  Vermelha  como  as  azaleias  da

primavera.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Posso considerar a pauta aprovada por todos?

Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária.

Conselheiro Paulo, o senhor leu a ata?

Considero, então, aprovada a Ata da reunião anterior.

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/transmiss%C3%A3oaovivo


Vamos começar com a aprovação do Regimento Interno

do  Conselho  Curador  Atualizado  e  do  Calendário  do  Segundo

Semestre.

Conselheiros  e  Conselheiras.  Após  aprovação  do  nosso

Regimento  Interno,  a  Procuradoria  Jurídica  da  EBC  avaliou

juridicamente  o  texto,  encontrou  pequenas  incorreções  em alguns

termos.  Estávamos  usando,  no  Regimento,  um número  errado  do

Estatuto etc.

E no art.  2º, inciso V, o texto estava: deliberados pela

maioria  dos  membros  da  sociedade  civil  no  conselho,  quanto  à

imputação  de  votos  de  desconfiança  aos  membros  da  Diretoria

Executiva. E a lei da EBC, em seu art. 16, diz que não é somente os

membros da sociedade civil que tomam essa decisão, mas a maioria

absoluta de todos os membros do conselho.

Então, nós tivemos que fazer essa retificação.

Eu coloco o Regimento Interno, para aprovação de todos,

com as  alterações  que já  discutimos em reuniões  anteriores.  OK?

Alguma consideração?

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Ana, eu

não percebi  aquela  orientação  na  mudança  para  a  eleição  para  o

conselho, para os indicados da sociedade civil. Você sabe dizer onde

que está isso, Guilherme? Ou não era para estar?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No Regimento, não.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL  BRISOLLA –  Está

bem.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  É  uma  coisa  geral  e  depois  vamos  discutindo

especificamente. Em março teremos outra eleição de conselheiros.

Guilherme, você sabe dizer quais conselheiros saem em

março?

O  SR.  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI (Secretário

Executivo)  –  Os  Conselheiros  Claudio  Lembo,  Paulo,  Ima,  Heloisa

Starling...  Falha  a  minha  memória  de  todos  que  os  mandatos

terminam em 2016.

Depois  desta  reunião,  para  melhor  exemplificar  isso,

podemos mandar um e-mail para todo mundo. Mas isso é algo que

está  datado  pelo  Diário  Oficial  da  União.  Os  mandatos  de  quatro

prorrogáveis por mais quatro. Se não me falha a memória, o prazo é

26 de março de 2016.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nós aprovamos algo coisa geral, para depois entrar... Se

não ficamos engessados.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Só

aquela  questão  que  ficou  pendente,  da  remuneração  do

representante  dos  trabalhadores  ou  da  licença  parcial  de  trabalho

durante o período do mandato. E a outra questão é da estabilidade

pós-mandato dentro do conselho. Não está aqui na redação final, mas

eu acho que tem que ser discutido ainda para frente, no Regimento.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No Regimento Interno, nós evitamos colocar coisas que nos

deixem  engessados.  Mas  vamos  discutir  sobre  isso.  Bom  você

lembrar.

Fica como pendência.

Agora,  sugestão  de  calendário  para  as  atividades  do

conselho no segundo semestre. Todos receberam? Todos concordam

com a proposta?

Em agosto, não a quinta-feira,  porque temos seminário

terça e quarta-feira. Só em agosto que há modificação.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Uma

pergunta: essa atividade a definir poderia ser a reunião das câmaras

temáticas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não, poderia ser uma audiência pública. É uma coisa que

está em aberto ainda.

Nós  temos  a  intenção  de fazer  uma audiência  pública,

uma  reunião  do  conselho  no  Maranhão.  Nesse  semestre  não  foi

possível, por motivos pecuniários.

Alguma  consideração  sobre  a  nossa  proposta  de

calendário?

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA –  Já tem

proposta de tema, Ana?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não. Pode sugerir.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Bom dia a todos e todas. Essa atividade de setembro e a atividade

de  novembro  ou  dezembro,  para  discutirmos  a  viabilidade.  Seria

interessante se a Secretaria pudesse nos informar, e a presidente,

sobre essa questão mesmo da “pólvora”, se a “pólvora” sairia para

setembro ou...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho que quem tem que discutir sobre a “pólvora” é quem

está sentado à minha direita.

Nós  estamos  conversando.  Eu  imagino  que  para

setembro.

Alguém quer sugerir algum tema?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Eu gostaria só de mais uma questão. Se for possível, fazer num

período  que  não  fosse  no  início  de  setembro.  Depois  do  07  de

setembro, se for possível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Normalmente, nós fazemos na metade dos meses.

Mas  só  para  deixar  claro,  essa  data  do  dia  09  de

dezembro é o final do meu mandato como presidente. Então, nesse

dia haverá eleição para a presidência.



CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Ana,

caso a audiência pública não possa se realizar no Maranhão, até o

representante do Maranhão estava aí, não poderia ser escolhido outro

local? Como o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu acho que sim. A nossa intenção com o Maranhão, é para

os conselheiros conhecerem, inclusive, a sede.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  A

UFSC,  de  Florianópolis,  teria  condições  de  dar  apoio  para  isso,  a

universidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu gostaria de discutir isso em outro momento, por favor.

CONSELHEIRA ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Eu

vou defender, apesar de tudo, não estarei nessa agenda, mas acho

que  seria  muito  interessante  para  este  conselho  conhecer  o

Maranhão,  a  sede  da  EBC  no  Maranhão.  É  um  ponto  que  é

fundamental  para  o  conselho  entender  como  é  que  se  produz  lá

dentro, o que temos de desafios para a descentralização da produção

de conteúdo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Também existe a possibilidade de fazermos uma audiência

pública sobre a necessidade de as emissoras públicas estaduais terem

conselhos nos moldes dos nossos. A Mariana, Priscila têm viajado,

quando tem encontros de comunicação, justamente para levar esse



nosso trabalho. Nesse sentido, de que as emissoras estaduais criem

conselhos nos moldes do conselho curador.

Podemos definir isso em outro momento, os temas e os

locais e tal.

Vamos passar imediatamente, então, à apresentação da

pesquisa sobre programas da TV Brasil, feita no âmbito do Termo de

Cooperação  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  e  a

Ouvidoria da EBC.

Convido  a  Professora  Maria  Helena  Weber,  da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  que  apresentará  a

pesquisa feita lá no Rio Grande do Sul sobre a TV Brasil.

A SRA.  MARIA HELENA WEBER –  Bom dia  a  todos,

novamente. É uma grande honra estar entre vocês, nesse conselho

curador.  E,  também,  exercitando  a  comunicação  pública  numa

transmissão on line pela internet. 

Agradeço a Ana e vou dar início.

Vamos  apresentar  os  resultados  de  uma  pesquisa;  os

slides não  podem ser  sintetizados,  mas  vou apresentar  isso,  aqui

acompanhada pelo Tiago Gautier, que foi um dos pesquisadores, que

começou como aluno e agora é nosso mestre em comunicação.

Foi um projeto de monitoramento onde foram envolvidas

15  pesquisadores  de  graduação  e  pós-graduação  da  faculdade,

abrangendo as áreas de jornalismo, publicidade e relações públicas; e

doutorandos e mestrandos.

Nós trabalhamos de março a fevereiro de 2015.

O valor do convênio foi de R$ 291.360,00, em processo

de cooperação.



O  histórico  da  pesquisa  rapidamente.  Uma  adaptação

digamos, às necessidades e à proposta que recebemos da EBC, via

Ouvidoria, e aqui agradecendo o trabalho e os contatos permanentes

da  Joseti  Marques;  e  também  lembrando  da  Regina  Lima  que

desencadeou esse processo.

O  projeto  foi  aprovado,  com  todas  as  tramitações

burocráticas. Depois fizemos um pedido de aditamento, que também

foi aceito.

Realizamos várias reuniões entre Brasília e Porto Alegre.

Fizemos  uma  seleção  de  bolsistas,  onde  seria  possível

fazer realmente o desenvolvimento da pesquisa.

E finalmente realizamos um seminário entre a graduação

e a pós-graduação no sentido de poder fazer o relatório final, que

vocês receberam a síntese. 

Os  objetivos  do  projeto  estão  no  próprio  material

distribuído,  aqui  bastante  diminuído  para  poder  caber.  Mas  o  que

seria  interessante  de  ressaltar,  para  nós,  principalmente  na

universidade, é que além de atender aos objetivos do projeto da EBC,

também  foi  possível  trabalhar  na  formulação  de  um  sistema  de

análise que foi criado por Raul Weber e que possibilitou, digamos, a

classificação e adequação desses conteúdos.

Os  trabalhos  de  monitoramento  da  programação  e  a

análise,  também  foram  sendo  adaptados  a  uma  formatação  que

significou  não  uma  amostra  de  toda  a  programação,  mas  a

centralização  da  análise  e  aprofundamento  de  ao  entorno  de  30

programas.

A  não  possibilidade  de  que  nós  tivéssemos  acesso  à

programação,  nos  levou,  digamos,  a  uma  mudança  de  ordem

metodológica.



Outro  aspecto  que  é  importante  ressaltar  é  que  a

realização dessa pesquisa possibilitou ampliar o debate público e a

produção  científica  no  campo  da  comunicação  pública,  que  é

exatamente o tema do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e

Política, que eu coordeno na Federal do Rio Grande do Sul.

A ideia de qualificar as atividades da Ouvidoria, a ideia de

contribuir para a qualificação da programação, nos orientou.

Na  metodologia,  trabalhamos  com  a  recuperação  de

bibliografia; operacionalizamos análise de conteúdo, e criamos esse

sistema  de  captura,  classificação  e  tabulação,  principalmente  em

torno da identificação de cada programação realizada.

O  que  nos  levou,  digamos,  a  trabalhar  mais

especificamente, o modo de trabalhar, os procedimentos de análise,

foram os conceitos de democracia, cidadania, comunicação pública e

radiodifusão pública, que formam a natureza da própria TV Brasil.

A qualidade técnica da programação, o tipo de abordagem

de temas e a relação entre programas, temáticas e conceitos.

A partir disso, fomos montando esse corpus de pesquisa e

formulando os relatórios.

Nessa definição do corpus, também mexemos – uma das

críticas se refere ao modo de funcionamento da programação, que

mais adiante vamos apresentar; e toda a programação da TV Brasil

gira em torno dessa classificação, informação, infantil, conhecimento,

arte e esporte.

Numa  discussão  teórica  longa,  que  está  no  primeiro

relatório  –  deixamos  todos  os  volumes  dos  relatórios,  que  foram

1.273 páginas – criamos outra denominação para facilitar, digamos, a

compreensão e para facilitar  a identificação daqueles princípios da

comunicação pública.



E essa outra denominação tem a ver, evidentemente, com

o tipo de utilização, o que se faz hoje, digamos, dentro da pesquisa

nessas diferentes áreas. Então, trabalhamos com jornalismo, a parte

infantil, entretenimento, informação, especiais e publicidade.

Criamos,  então,  o  Módulo  de  Análise  da  Programação,

com esses sete maps, como chamávamos, sempre tendo que analisar

programas dentro dessa classificação.

Aqui  um pouco a definição que fizemos para trabalhar.

Dentro do jornalismo, telejornais, grandes reportagens e entrevistas.

Cada um desses conceitos que funcionam também como

categorias, trazem uma bagagem, digamos, que é delimitadora. 

Na  informação,  aulas,  debates,  documentários,

entrevistas.

No entretenimento, dramaturgia, esportes, filmes, shows,

espetáculos. 

No  infantil,  também,  animação,  dramaturgia,  filmes,

programas em estúdio.

Na publicidade nos interessou analisar de que maneira a

televisão publiciza suas informações, se promove.

E  nos  especiais,  nós  trabalhamos  com  eventos,

transmissão contínua, rituais, cerimônias, temas especiais.

Evidentemente,  a  TV  acaba  não  cumprindo  na  mesma

intensidade todas essas categorias.

Aqui,  então,  o  que  analisamos.  No  jornalismo,  pela

metodologia utilizada, depois fica mais claro, intensificamos a análise

de  alguns  programas,  que  entendíamos  mais  de  carro-chefe  da

emissora. 

E aqui, no jornalismo, temos 86 edições analisadas em

4.000 minutos.



Na informação, 15 programas, pela proporção, sobre os

outros temas.

No entretenimento, 5 programas, 1.800 minutos.

Por exemplo, existe um dos relatórios que trabalha com

levantamento de toda filmografia, de uma semana, todo tipo de filme,

com uma classificação por origem, por tema, por tipo de conteúdo.

Então, nem todos os relatórios, de todas as áreas, têm a

mesma formatação.

Na  parte  infantil  também.  Nós  temos  dois  programas

analisados em profundidade, mas existe um levantamento, num dos

relatórios,  absolutamente total,  de toda programação infantil,  que,

aliás, é uma das características da TV Brasil.

Nos  especiais,  analisamos  4  grandes  programas,

especialmente  55  matérias  que  compuseram  o  panorama  das

eleições.

Nas peças publicitárias, que foi também algo que entrou e

que  nos  surpreendeu,  nós  analisamos  15  momentos,  em  89

intervalos, e 394 peças publicitárias. Isso gerou, então, 73 relatórios.

O desenvolvimento da pesquisa foi escolha aleatória dos

programas, de programas representativos dos maps.

A classificação do programa no sistema, num período de

análise abrangente, independente da semana correspondente.

Então,  os  relatórios  semanais  foram  construídos  sobre

programas, sobre conteúdos e não exatamente sobre a quantidade de

programas que veiculavam numa semana.

A tabulação, classificação. Semanalmente, os alunos e os

professores se reuniam, faziam uma análise crítica das tabulações e

da classificação que o sistema on line fazia, e, depois, elaborávamos

relatórios.



Aqui o roteiro de análise dos programas, mais detalhado.

A  captura,  descrição,  registro  de  temas,  vozes,  técnicas;  a

classificação;  e  análise  dos  programas  especialmente  com  o

cruzamento de informações classificadas.

Indicação.  Cada  relatório  tem  isso,  dos  aspectos

favoráveis  e  desfavoráveis;  a  identificação  do  programa,  com

princípios de comunicação pública, radiodifusão e específicos da TV

Brasil.

Então,  cada  relatório  termina,  digamos,  com  essa

identificação de princípios.

Como  indicadores  de  qualidade  da  TV  pública,

trabalhamos  com  a  ideia  de  que  evidentemente  a  formação  da

imagem é a síntese da temática, da técnica, de uma estética que é

própria da televisão, dos apresentadores e de seus mediadores. Isso

é  uma  longa  discussão  de  ordem  teórica,  porque  nem  sempre  a

perspectiva prática, o acesso aos materiais permite que aquilo que a

gente pensa que está tudo resolvido na teoria seja de fato possível

apreender.

Trabalhamos  com  os  conteúdos  abordados,  temas  de

interesse público e os temas gerais.

Técnica com qualidade, estética, edição de imagens, som,

cenário, produção, artes e grafismos e os figurinos. Apresentadores e

mediadores.

Aparência, relacionamento e o domínio dos temas.

Então, o programa é, na verdade, a síntese dessas três

dimensões.

Definimos como conteúdos e temas e isso foi tabulado,

vocês viram AS tabelas quantitativas, e chegamos a essas temáticas

como  capazes  de  abranger  todos  os  temas  de  uma  emissora  de

televisão e todos os temas de uma emissora de TV pública. Desde a



arte, cultura, cidadania, cidades. Toda programação era classificada

para identificar. Claro que cada um desses itens se abre em algumas

outras unidades, mas achamos que esses eram os mais significativos

do tipo de comunicação que se faz.

Aqui,  bem  pequeno,  não  é  para  ler,  são  os  próprios

temas, os próprios critérios de interesse público que orientam a TV

Brasil. 

Depois  de  fazer  aquela  classificação,  os  programas

também eram relacionados  a  esses  conteúdos,  a  esses  princípios:

abordar  temas  de  relevância  nacional,  apoiar  processo  de

socialização, cooperar com processos educacionais e outros.

Esses  conteúdos,  ainda,  eram classificados  a  partir  da

ideia  de  quem se  ouve  é  quem tem  importância.  A  identificação

quantitativa pelo sistema, de vozes e fontes, que vai desde o cidadão

até o Legislativo federal, entidades de classe, profissional de esporte,

profissionais  de  educação.  Também  a  partir  de  uma  identificação

entre especialistas, quem fala pelos temas; e quem é emissor ou a

quem interessa ouvir para responder.

Aqui, nos indicadores de qualidade e na técnica e estética,

também havia uma classificação de edição de imagem, de som, de

cenário, de artes, de figurino, como havia falado.

Aqui  só  o  desdobramento,  como  o  monitoramento  da

programação  era  classificado,  como  todos  esses  itens  eram

considerados.

Na questão dos mediadores, também numa perspectiva

técnica e estética, a capacidade principal de atrair ou de afastar esse

telespectador, a postura, a expressão facial, olhar, voz, mobilidade,

gestualidade,  segurança,  domínio  sobre  os  temas,  qualidade  da

relação com os entrevistados ou participantes; apresentação visual,

figurino e maquiagem.



Claro que todas essas categorias de análise só importam

porque  é  de  televisão  que  estamos  falando.  E  essa  separação

exatamente por uma formalização metodológica.

Aqui,  começando  os  resultados  quantitativos,  por

exemplo,  no  jornalismo,  que  analisamos  86  edições,  do  Repórter

Brasil, Caminhos da Reportagem e a matéria especial sobre Eleições.

Nesses  4.000  minutos,  temos  aqui  já  em ordem quais

foram os temas preferenciais do jornalismo da TV Brasil, porque a

amostra é bastante grande.

Temos a cidadania em primeiro lugar, cidadãos que são

ouvidos, e a abordagem de temas que têm a ver com a cidadania

especificamente,  com a  qualidade  de vida,  perspectivas  sociais;  e

numa  combinação,  política  e  segurança  são  temas  que  aparecem

praticamente idênticos nos percentuais; esportes, que foi um pouco

surpreendente. Claro que pegamos o meio de Copa do Mundo, mas

não havia uma discussão, por exemplo, sobre a política dentro da

questão da Copa do Mundo, mas o esporte em si.

A questão da economia, saúde, cidades, arte e cultura,

cria um outro bloco.

Depois infraestrutura.

Então, de todos os temas que levantamos, ao contrário

das vozes e fontes, foram abordados de alguma maneira. Inclusive

questões esotéricas, de religiosidade. 

Tragédia,  ciências  humanas,  eleições.  Aparece

especificamente número bastante baixo.

Nas  vozes,  se  temos  cidadania,  política  e  segurança,

temos que quem fala são os cidadãos, 92%, fala o especialista sobre

os  temas  abordados  e  fala  o  Governo  federal  e  os  comentaristas

numa proporção igual.



Profissionais da educação, instituições, associações. Todos

têm uma mesma proporcionalidade, 31, 29, 28, 26, 23, 22. Mas o

Legislativo  municipal  e  estadual  são  os  menos  ouvidos,  mas  o

Governo  federal  aparece  falando  e  sendo  ouvido  sobre  todos  os

temas, numa totalidade de 50%.

O  item  informação,  que  foi  um  desmembramento  que

fizemos. 

Os  programas  que  foram  analisados.  Analisamos  o

Programa Visual e o Sem Censura, Ser Saudável, Brasilianos. Aqui

está  o  número  total  dos  programas  que  foram  trabalhados  em

profundidade. A totalização dos minutos.

E aqui os temas abordados por esses programas. De novo

aparece cidadania. Isso é um indicador, digamos, de que a TV Brasil

cumpre um dos seus principais objetivos e princípios. A cidadania e

comportamento aparecem equivalentes.

Arte, cultura e saúde fazem um segundo bloco.

E  a  política,  nesses  programas  de  informação.  E  a

comunicação fazem um terceiro bloco.

Os programas sobre comunicação e mídia, que são uma

marca absolutamente positiva da TV Brasil, eles ressaltam também

temas que envolvem, por exemplo, comportamento da imprensa, do

jornalismo e questões de ordem política. 

As  vozes  e  fontes  desses  programas  de  informação,

cidadãos, absoluta maioria; artistas e escritores em segundo lugar;

especialistas,  na  mesma  proporção;  profissionais  de  saúde,  de

comunicação – esse é um dado interessante, que a saúda está muito

relacionada a todo tipo de programação, e aparece na maioria dos

programas de entrevistas.



E aí tem um bloco que é bem menor, desses programas

de  informação,  que  envolve  o  Legislativo,  segurança,  envolve  a

política especificamente. 

Celebridades,  comentaristas,  governo  municipal,

Legislativo federal. 

Essas vozes e fontes da política não são privilegiadas na

informação, no modo informação.

No entretenimento,  analisamos  47  edições.  Escolhemos

Aglomerado, Ciúme, Samba para Todos; Expedições; Arte do Artista,

como a mostra. E foram analisados em tabelas especiais, também os

85 filmes.

Essa perspectiva vai nos mostrar, obviamente, a arte e a

cultura,  em  primeiríssimo  lugar,  com  69%;  setenta  por  cento  da

programação – isso é uma das características da TV Brasil,  mas o

comportamento  também  entra  aqui.  Então,  há  sempre  este

componente.  E  a  cidadania,  no  caso  dos  programas  de

entretenimento, vem em terceiro lugar, num terceiro bloco.

Religião,  saúde,  tragédias,  fatos  excepcionais,  eleições,

Copa  do  Mundo,  etc.  não  foram  privilegiados  em  nenhum  dos

programas que nós analisamos.

A questão de não ter entrado religião, por exemplo, nos

diferentes aspectos, nas diferentes entrevistas sobre comportamento,

chama atenção.

Aqui  os  resultados  quantitativos,  sobre  vozes  e  fontes.

Absoluta  tendência  para  artistas  e  escritores,  regionais,  nacionais,

internacionais; cidadãos, em segundo lugar; e especialistas sobre os

temas abordados, com 28%. Outros, que são uma opinião ou duas,

abrangem absolutamente tudo. 

E depois temos um outro bloco de instituições de ensino e

pesquisa.



E aqui temos uma quantidade muito grande de vozes e

fontes que não são ouvidas, de novo são vozes e fontes relacionadas

à política, que não entram em nenhum tipo de discussão proposto

pelo entretenimento.

O  infantil,  trabalhamos  com  o  Teco  Teco  e  o  Igarapé

Mágico.  O  Igarapé,  13  edições,  420  minutos;  e  o  Teco  Teco,  16

edições e 240 minutos. 

E  fizemos,  nos  últimos  relatórios,  uma  análise

absolutamente minuciosa sobre toda a programação, classificadas por

origem, por temática. E são dezenas e dezenas de páginas, onde isso

pode  ser  visto,  especialmente  porque  é  uma  das  características,

digamos assim, da TV Brasil. A quantidade de programação infantil,

isso a diferencia absolutamente de outros emissoras brasileiras. 

Claro que o tema religião, magia, esoterismo, vai ocupar

60%.  E  é  interessante  a  discussão  que  se  dá  sobre  ciência,

tecnologia,  arte, cultura, comportamento e meio ambiente. São os

temas que diferenciam a programação. Depois fazemos uma análise

absolutamente favorável sobre isso.

Há  um  debate  proposto  na  temática,  nos  50%  da

programação,  que  é  de  origem  nacional,  e  que  é  extremamente

interessante.

Aqui  temos  outros  aspectos,  como  economia,  política,

saúde, que não entram evidentemente na programação infantil.

As vozes, só aparecem quatro vozes das que tínhamos

classificado. Aqui, nesses outros, tem muitos bichinhos falando como

bichinhos  e  não  bichos  que  estão  sendo  representados  como  se

fossem cidadãos ou artistas, ou escritores.

Todos esses demais itens não têm nenhuma referência e é

absolutamente compreensível. 



De  novo,  essa  perspectiva  da  cidadania,  da  voz  ao

cidadão, ela é caracterizada e encontrada, inclusive, na programação

infantil.

No especial,  fizemos uma análise  de  quatro  programas

extremamente  interessantes,  que  foi  o  Militares  na  Democracia,

Resistir é Preciso, Sábados Azuis e Caçadores da Alma.

Existe um relatório bimestral que poderão ter acesso, que

é o fato de que a denominação – existe um relatório só sobre isso –

da  programação,  por  exemplo  Resistir  é  Preciso,  Sábados  Azuis,

Caçadores da Alma, a maioria da denominação que é usada na TV

Brasil não é de fácil compreensão para saber de que conteúdo se está

falando. Os nomes são excelentes, mas eu não sei se Sábados Azuis

é sobre educação, se é sobre saúde, se é sobre mídia.

Então, nós propusemos, nesse relatório específico sobre a

nominação dos programas, que haja uma avaliação sobre isso.

Os temas abordados nesse aspecto foram arte e cultura,

cidadania, comportamento, política, comunicação, educação.

Também é  uma  característica  da  TV  Brasil  a  temática

comunicação;  os  especialistas  nessa  área,  os  profissionais  de

comunicação  são  chamados  a  opinar  sobre  todos  os  temas  de

maneira geral. Isso não é algo comum, digamos, nas emissoras ou na

informação, no telejornalismo de outros canais.

As vozes e fontes no especial  foram artistas,  cidadãos,

profissionais  de  comunicação,  especialistas,  outros,  e  depois  um

número  menor,  digamos,  que  envolve  movimentos  sociais,  ONGs,

celebridades etc.

De novo, governos, políticos não são chamados para esse

tipo de programação.

Por último, essa pesquisa que gostamos muito de fazer,

que foi essa avaliação da publicidade, que aparentemente não tem



importância na TV Brasil, o modo como analisamos, é como se fosse

jogada  em  meio  à  programação;  e  há  programas  que  nem

precisariam  ter  intervalo,  por  exemplo,  nem  precisariam  ter

publicidade  porque  a  característica  do  programa da  TV Brasil  não

exige  isso,  como  é  o  padrão  de  outras  emissoras.  Mas  eles  são

cortados para isso.

A  TV  cumpre  todas  as  normas  da  legislação,  quando

responde à propaganda ou publicidade.

E analisamos 89 intervalos, em 89 dias, que geraram 348

peças. O Interprogramas, 15 edições em meio a programa.

E aqui, então, é outro formato de análise. Tanto o filme

como a programação infantil e aqui a publicidade, nós trabalhamos

com outra formatação.

Então, para nós, o formato da publicidade própria de uma

mídia  pública  é  a  campanha pública,  que  são  temas  de  interesse

público; a institucional,  que são vinhetas da EBC ou TV Brasil; as

chamadas de programas e o merchandising, marcas e referência em

personagens  e  conteúdos.  Isso  não  foi  encontrado  em  nenhum

material analisado.

O apoio e patrocínio, marcas e instituições vinculadas a

conteúdos.

Então, aqui nós temos a publicidade, em grande maioria,

é feita por chamadas, num percentual de 47%. A parte institucional,

sobre TV Brasil e EBC ocupa o segundo lugar. As campanhas públicas

e o apoio ocupam apenas 8%, depois 6% só a campanha sem o apoio

da EBC. A propaganda política, no caso do período que analisamos,

também  tem  um  percentual.  E  apoio  ao  patrocínio,  diversos,  de

outras  instituições,  num percentual  mínimo.  As  chamadas e  apoio

também encontramos duas. Merchandising, zero.



Entrando  nas  considerações  finais,  entendemos  como

principais qualidades a veiculação de temas de interesse público e

impacto,  que são capazes de gerar  debate público.  Temas sociais,

políticos,  econômicos,  culturais  e  comportamentais.  Seja  na

programação infantil, seja no programa político, seja no programa do

Laurindo, enfim, há o tempo todo essa provocação.

Abordagem  de  temas  sensíveis,  ou  seja,  questões

controversas  como  meio  ambiente,  gêneros,  saúde,  educação,

direitos  humanos,  comportamento  e  outros.  Tem a  ver  com esse

primeiro aspecto.

Debates de temas que contribuem para a formação crítica

sobre  comunicação.  Essa  é  uma  característica  da  TV  Brasil,  em

termos de mídias, de conteúdos e da ética. Os jornalistas e outros

profissionais de comunicação são chamados para falar sobre isso.

Isso  ocupa  um lugar  diferenciado  em relação  a  outras

mídias.

A valorização da história e da cultura brasileira.  Isso é

bastante  interessante  nos  programas  de  informação  e  de

entretenimento.

Produção  e  registros  artísticos,  promoção  de  valores,

talentos e produtos nacionais e regionais.

Abertura de conhecimento a culturas internacionais. 

Então,  é como se houvesse uma perspectiva de ordem

pedagógica, de mostrar, olha, esse é o Brasil, essas são as pessoas

que fazem cultura, esses são os produtos musicais, de artes plásticas,

estranhezas e achados da cultura brasileira.

Há relevante produção infantil, diferenciada e de caráter

educativo. Cinquenta por cento é de produção nacional, e os outros

50% repetem bastante, como se pode ver em outras programações.



E autonomia em relação às demais emissoras.

Diversidade de programas, apresentadores e mediadores.

Programação diferenciada, focada na cultura e na política.

Vocês  verão,  em  todos  os  outros  relatórios,  um

aprofundamento.  Existem  dezenas  de  outros  elogios  que  são

específicos a cada programa, mas escolhemos esses.

Os principais problemas.

Também existem muitos outros problemas detalhados nos

relatórios, mas entendemos que um dos problemas é a construção da

grade de programação. Quanto à continuidade, coerência sequencial.

Achamos que não há possibilidade de eu criar uma identidade com a

TV  Brasil  via  programação.  Ela  oscila  muito.  Por  exemplo,

programação infantil,  atravessa programas importantes e tem uma

duração imensa dentro da televisão.

A denominação dos programas, como eu já falei.

Conteúdos políticos e sociais marcam a programação, mas

em segundo plano.

Depois as temáticas da cultura.

Pouco  espaço  para  produção  independente  e

experimental. Ao mesmo tempo em que se valoriza a qualidade e o

que se fala em termos regionais, não há uma produção inovadora que

causasse  estranhamento,  e  toda  produção  marginal,  por  exemplo,

que temos  hoje  em teatro,  música e  no  próprio  cinema.  Há uma

formalização nessa produção que é apresentada.

A  programação  infantil  com  repetições  excessivas  no

preenchimento da grade.

Ausência  de  indicadores  quantitativos  sobre  audiência.

Isso para nós teria sido importante, porque também a definição do

corpus poderia ter sido feita a partir disso.



Ausência de indicadores sobre mudanças decorrentes de

pesquisas  anteriores,  há  livros  editados,  há  muito  material  sobre

comunicação  pública  patrocinado  pela  EBC,  mas  não  há  uma

informação sobre o que houve de alteração. Também não sabemos se

vamos  conseguir  ajudar,  nesse  sentido,  mas  a  gente  trabalhou

bastante.

Incongruências  no  site  da  emissora,  que  propõe pouca

interatividade.

Ausência de promoção e divulgação da programação da

TV Brasil. Há promoção da própria televisão e outras instituições.

Problemas técnicos e de produção identificados em todos

os  módulos  de  análise  da  programação.  Especialmente  no

telejornalismo e nos programas de debates.

Acho que não há nenhum relatório que tenhamos feito,

dos 72, em que não haja a identificação de um dos problemas.

Nossas  recomendações  principais,  porque  também tem

recomendações em cada um dos relatórios.

Que  haja  um  investimento  em  produção  e  tecnologia,

dirigido à valorização da programação diferenciada. Evidentemente,

de novo, estamos falando em televisão, na relação da imagem que

faz a mistura absoluta da técnica, da estética, do conteúdo.

Então, a programação tem um conteúdo diferenciado, de

qualidade,  inovador,  e  essa  tecnologia  e  a  produção  nem sempre

colaboração para essa qualificação.

Avaliação  e  planejamento  visando  uma  grade  de

programação funcional e atrativa.

Qualificação técnica de equipes de produção e mediadores

dirigido  a  padrões  de qualidade  que devem ser  específicos  da  TV



Brasil. Não estamos aqui colocando como padrão de qualidade outras

emissoras, mas que sejam dentro dessa perspectiva que a TV propõe.

Investimento  em  inovação  e  criatividade  em  relação  a

novos formatos de programas e atualização dos existentes. 

Valorização  dos  espaços  entre  programas,  com

planejamento  diferenciado,  sobre  inserção  de  publicidade,

respeitando  a  lógica  da  programação.  Ou  seja,  valorizar  a

publicidade,  aquilo  que é  característico,  que é  da  natureza  da  TV

Brasil.

Planejamento  de  estratégias  para  valorização  de  sites,

redes sociais, e consequentemente na relação com a TV Brasil. Os

programas  infantis,  por  exemplo,  poderiam  ser  baixados,  poderia

haver uma relação com escolas, que eles provocariam debates sobre

temas sensíveis, importantes.

Valorização do cidadão como participante qualificado da

programação.

Desenvolvimento  de  projetos  integrados  com  o  setor

educacional.

É isso. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado, Maria Helena. Parabéns pelo trabalho. Você já

deve ter ouvido muito isso na sua vida.

Alguém quer se inscrever? Primeiro o Conselheiro Paulo,

Takashi. Eliane e Daniel. Por favor. E Rosane.

(cadê)CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –

Em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar a Professora Weber pelo

exaustivo trabalho que acabou de apresentar.



Devo  dizer  que  concordo  inteiramente,  acho  que

deveríamos ter tomado, como membro da Câmara de Programação,

medidas no sentido do que ela observou sobre a extensão ou espaço

enorme ocupado pelos programas infantis.  Embora seja necessário

fidelizar as crianças para se acostumarem com a TV Brasil, acho que

extrapola  um pouco  entrando pela  tarde,  às  vezes,  os  programas

infantis,  que poderiam ser  substituídos  por  outros.  É  uma opinião

minha.

E, também, acredito que muitas vezes tinha um programa

cultural ou um programa de entrevistas que pega um assunto mais

polêmico e candente e pode não agradar, como surgem críticas para a

Ouvidoria. Não quer dizer que devemos desistir dele. Às vezes, o fato

se insistirmos num programa, acentuará o debate em torno dele e o

aperfeiçoará e esclarecerá também o telespectador.

Essas  são  as  duas  observações  que  faço,  voltando  a

parabenizar  a  professora,  pela  maneira  objetiva  com que situa as

questões. Claro que o trabalho é mais extenso e seria impossível hoje

falar  sobre  todo  ele,  mas  em princípio  eu  acho  interessante.  Até

porque  sempre  senti  falta,  aqui  no  conselho,  de  tempos  para  cá

sempre senti falta da reapresentação, em cada reunião, da grade de

programação.  Acho  importante  que  a  cada  reunião  a  grande  seja

mostrada a todos os conselheiros. Obrigado.

A  SRA.  MARIA  HELENA  WEBER –  Eu  agradeço  os

parabéns, e as congratulações. E isso é para nossa equipe. Eu só

estou apresentando e coordenei o projeto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Antes de passar a palavra ao Conselheiro Takashi, também



queria ser justa e dizer que quem encomendou essa pesquisa foi a

Ouvidoria, na pessoa da Regina.

Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Bom dia a todos.

Eu anotei várias perguntas e pontos interessantes, mas

apenas para ficar em dois e não tomar muito tempo. A professora

comentou, na programação de esportes, a ausência de debates de

cunho mais social e político, porque os programas de esportes focam

apenas mais simples. Eu acho que esse é um ponto que precisamos

analisar com carinho aqui no conselho.

Uma pergunta para a professora. Não sei se caberia uma

resposta agora ou talvez fosse melhor discutir  em outro momento

com maior  profundidade.  É  que  nas  recomendações,  a  professora

ressaltou  a  necessidade  de  valorizar  a  produção  diferenciada,  a

produção experimental. Então, gostaria também, se não for possível

agora, por causa do tempo, mas em algum outro momento a gente

discutir isso com maior profundidade. Obrigado.

A SRA. MARIA HELENA WEBER – Nós achamos que a

questão da produção experimental, inovadora, ousada, ela pode estar

sediada em outros lugares e espaços que não nas instituições que

propõem programas, por exemplo. Ou em produtoras. Ela pode star

na universidade, pode estar em centros de produção cultural  mais

marginalizados, fora do circuito formal. É nesse sentido. E a TV Brasil

seria  talvez  a  única  emissora  que  teria  a  capacidade  de ter  essa

ousadia na programação.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES  –  Eu

também quero dar os parabéns. Confesso que olho, assim, assustada



e falo uau, que pachorra. Muito legal ter essa paciência de analisar

toda a programação.  De fato impressionante e muito bacana esse

material. Mas vou fazer aqui o meu papel de crítica.

Chama muito atenção, no jornalismo, esse dado de que

os cidadãos estão em 92%, 69 inserções como vozes e fontes. Eu

coloco isso, porque essa questão da voz é fundamental para nós, dar

voz a quem não tem voz. Então, acho fundamental esse quadro.

Queria um pouco entender o que é esse cidadão, porque a

gente tem a televisão, e especialmente no jornalismo, um recurso de

linguagem que é o povo fala e que você entrevista a pessoa, mas

muito  mais  para  construir  uma narrativa  do  que  necessariamente

para usá-la como fonte de uma informação. Então, uma coisa é o

cidadão entrando para construir um recurso narrativo e a outra é o

cidadão trazendo uma denúncia de um projeto de saúde que não está

funcionando,  o  cidadão  fazendo  uma  denúncia  de  problema  de

segurança pública na região onde ele vive. Enfim, ele como uma fonte

de  fato  de  um  conteúdo  que  deve  nos  pautar,  porque  estamos

olhando para ele. Então, queria um pouco entender que cidadão que

aparece com tanta frequência.

A outra pergunta que eu faço é um pouco nessa questão

assim dessas vozes, se tem a possibilidade de unirmos o que são

essas vozes do estado. Para além do que está aqui, separado nas

grandes caixas, que tem governo federal numa caixinha. Mas como

ficaria essa análise se juntarmos governo federal,  que é o terceiro

mais ouvido, com o sexto mais ouvido, forças de segurança, porque é

um  poder  estatal;  governos  internacionais,  outro  poder  estatal;

governo estadual; autarquias; Judiciário; Governo municipal.

São governos. Eu estou colocando como vozes estatais.

Todos esses são diferentes, representam o estado nas suas diferentes

esferas, nas suas diferentes instâncias. Então, será que tem jeito de

depois fazer um balanço, para a gente poder comparar. Juntar essas



pastinhas  para  a  gente  ver  quanto  que  o  estado  está  presente,

quanto  que  o  cidadão,  enquanto  fonte,  enquanto  sociedade  civil,

enquanto o cara que pautou, enquanto a ONG, enquanto o cara que

veio,  qual  a  qualificação  da  informação.  E  diferenciar  um  pouco

também, e entender quanto que desse cidadão entre nesse momento

e quanto que ele entra como uma figura narrativa, para entender

como é que a gente pega essa voz.

A SRA. MARIA HELENA WEBER – Obrigado. A questão

do Poder  Executivo,  nas diferentes  configurações  que ele  aparece,

podemos sim mandar outra tabela, ou vocês aqui podem, em algum

momento, fazer isso sem problema. Mas é bastante significativa, na

soma, a presença do Poder Executivo.

A  questão  do  cidadão,  ele  não  entra  na  perspectiva

narrativa. É interessante. A programação jornalística, por exemplo, e

de informação, ela ouve muito esse sujeito que está na rua, esse

sujeito que pode opinar. Então, ele opina sobre tudo, ele é ouvido de

diferentes  maneiras.  E  nem sempre  é  interessante,  e  tem lá  nos

relatórios, ele é identificado. Tem programas, por exemplo, em que

aparecem três ou quatro pessoas na rua opinando, e não se sabe se

tem nome, se tem profissão. Por exemplo, tem problemas de geração

de caracteres bastante graves na programação da TV.

Então, é isso, ele é o sujeito que é ouvido. E volta e meia

ele  aparece,  é  convidado  para  algum tipo  de programa com uma

temática mais específica. Temas sobre cidadania, por exemplo, em

geral são abordados pelos especialistas. Não sei se responde.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Queria,  também,  cumprimentar,  inclusive,  animada  com  algumas

coisas que têm sido recorrentes nas nossas preocupações e que pela



pesquisa me parece que tem um espaço, uma valorização importante

na EBC, como é o debate da comunicação. A Eliane já trouxe uma

preocupação, que também ficou quem é essa cidadania e onde está a

diversidade,  inclusive  na  apresentação,  quando vocês  estabelecem

alguns  critérios  para  avaliar  também e gostaria  de  saber  se  esse

critério está presente. 

Mas  eu  não estava imaginando de você nos  responder

tudo  isso  agora.  Acho  que  você  nos  trouxe  um  material  que

precisamos  mergulhar  nele,  dar  uma  olhada,  fazer  outras

interpretações possíveis.

E  queria  fazer  uma  proposta,  de  que  numa  próxima

reunião das câmaras temáticas, ela se desse em cima de aproveitar

esse material, de analisarmos ele antes dessa reunião. 

E uma proposta que já comungo com a presidente Ana

Fleck,  de  convidá-la  para  essa  reunião,  agendarmos  numa

oportunidade em que você possa estar presente. Também o Tiago, e

que  vocês  possam  estar  com  a  gente,  talvez  até  enviar  antes

algumas questões que possam ficar em dúvidas, para aproveitarmos

melhor o trabalho que estão trazendo.

Essa é uma proposta que remeto ao pleno.

O conselho curador é dividido em três câmaras temáticas,

que discutem tanto a programação quanto o jornalismo. A terceira

câmara é processos produtivos, que envolve todo funcionamento da

EBC, gestão e tudo.

Então, para nos dividirmos, para trazer subsídios para o

pleno e propor alguns encaminhamentos que depois o pleno avalia e

encaminha para a empresa.

A  gente  gostaria  de  contar  com  vocês,  se  o  conselho

assim aprovar.



CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Primeiro,

bom dia a todos e todas. Ouvindo essa pesquisa, também faço parte

do  coro  da  Rita,  que  a  gente  precisa  analisar  e  estudar,  porque

olhando alguns dados agora, fico feliz de ver essa pesquisa e vejo o

quanto importante é a EBC; o quanto importante é a gente estar,

mesmo com nossas dificuldades, mesmo não atingindo o índice de

audiência que a gente quer, mas o quanto é importante termos uma

comunicação pública, termos uma EBC que tenha essa comunicação

diferenciada. Então, acho que termos que marcar isso.

A segunda coisa é que fiquei  pensando assim, poxa,  o

tema da comunicação aparece tanto assim? Eu não pensei que fosse

esse dado. Então, também fazer uma análise que tanto de bater na

tecla,  nesse  conselho,  também  tem  dado  resultados  e  essa

construção coletiva, tanto do conselho quanto da equipe em si, que

produz o que vai para o ar, acho que também temos que registrar

isso como um avanço.

E quando a gente olha a programação geral,  na minha

concepção o papel da comunicação pública é trabalhar três grandes

temas, a cultura, a educação e a informação, o jornalismo. Esse é o

papel principal sobre a questão da comunicação pública. E quando a

gente vê, percebe que isso está um pouco encadeado. Então, como

aprimorar  isso,  como  dar  continuidade  para  isso,  como  reafirmar

essas questões.

E  agora  alguns  questionamentos.  Algumas  coisas  me

intrigaram. A primeira é a pouca participação do movimento social.

Ela é pífia, praticamente inexistente. E aí ela tem uma substituição

por ONGs. Então, eu queria entender como que tipificou isso, como

trabalharmos isso. Isso foi uma coisa que me chamou atenção, que

há poucas vozes do movimento social, há poucas vozes da entidade

de classe e há grande participação de ONGs. Essa é uma coisa que

me chamou atenção.



A segunda coisa que gostaria de falar.  Quando citamos

especialistas e quem é consultado, quais as vozes, fiquei pensando

que  faltou  um  recorte.  Se  tivéssemos  colocado  aí  quem  desses

especialistas são mulheres, quem desses especialistas são negros e

assim por diante.

No  começo  da  apresentação,  quando  você  fala  da

importância dos apresentadores, da postura, da identidade, de novo,

quantos são homens, quanto são mulheres, quanto é a diversidade

que temos nesse país.  E,  com certeza,  queria entender qual seria

esse resultado. Isso é uma coisa que precisamos pensar, precisamos

olhar um pouco.

E, por último, essa ideia da pesquisa nasce junto com o

papel da Ouvidoria. Eu até fui conversar com a Suzete, de começar a

entender o debate e a apresentação que é trazido aqui na Ouvidoria,

como cruzar com esses dados. Não lembrando de todos, mas a gente

percebe, de alguns momentos em que a Ouvidoria traz os problemas

e eles se refletem na pesquisa.

Então,  reafirma  novamente  a  importância  que  tem  a

Ouvidoria e a importância de fazermos esse debate nessa perspectiva

de cruzamento de dados.

Mas fico feliz com o resultado da pesquisa e fico feliz com

o trabalho que estamos desenvolvendo. Acho que isso são dados, são

coisas que a gente precisa explicitar para fora. E reafirma os pontos

que a gente vem trabalhando aqui,  da grade da programação,  da

continuidade,  da  diversidade,  da  publicidade,  da  integração  do

sistema, de como isso se integra. Aqui falou um pouco mais sobre a

questão da integração do site,  mas temos todo sistema de rádio.

Como  que  isso  se  integra?  Então,  essa  coisa  da  integração  que

também acho importante.

Essas são as minhas contribuições.



CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Já

que sugeriram a história de juntar todo estado, acho que pode criar

uma  categoria  de  não  estado  nessa  análise.  Aparecem  ONGs,

sindicatos  e  movimentos  sociais,  que  seria  uma categoria  de  não

estado. Só para ter uma dimensão dessas vozes um pouco mais...

Também aparece, acho que em três momentos. Um cenário talvez.

A SRA. MARIA HELENA WEBER – Eu acho que de que

maneira a pesquisa influenciou também no trabalho da Ouvidoria, a

Joseti pode, se quiser falar depois. Tivemos nossas reuniões, nossos

seminários,  a  produção  de  recomendações  na  própria  Ouvidoria.

Acredito.

Sobre  a  questão  de  ONGs  e  movimentos  sociais,  sim.

Continuando  a  resposta  que  tinha  dado  para  a  Eliane,  não  são

chamados, não são protagonistas da programação. As ONGs, sim. De

novo, a dimensão institucional. Agora, os movimentos sociais, não.

Mesmo em temáticas da informação, do jornalismo que aborda isso.

Depois quero passar para o Tiago falar um pouco, porque

ele analisou o Jornal Nacional e o Jornal da TV Brasil na cobertura das

manifestações de 2013.  E de novo aparece nessa pesquisa,  como

aparece.  Tem  uma  relação.  É  como  se  o  conteúdo  possível  e  a

liberdade possível de editorias da TV Brasil estivesse amarrada numa

perspectiva de ordem técnica, de ordem burocrática. 

Desculpem dizer isso, que não está explícito no relatório,

porque é muito difícil identificar isso, mas pelas manifestações posso

dizer isso.

Então,  essa dinâmica,  digamos,  do cidadão,  de ele  ser

uma voz na rua, alguém que é ouvido, mas que a ele não foi dada

essa categoria de cidadão, de alguém que poderia falar em relação a



determinado tema, como especialista também. Mas isso é bastante

complexo.

O  SR.  TIAGO  GAUTIER –  Eu  vou  falar,  mas  não

exatamente sobre a minha pesquisa de Mestrado, que teve também

essa questão do jornalismo...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Tiago,  deixa  te  interromper  para  dar  a  palavra  ao

Conselheiro Daniel?

O SR. TIAGO GAUTIER – Tudo bem.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO  –  Eu

também me congratulo evidentemente com a pesquisa realizada. E

eu penso que ela nos deve estimular a fazer algo que não temos

conseguido fazer há muitos anos. Não é a primeira pesquisa, não é o

primeiro trabalho, embora seja, das que eu acompanhei os resultados

aqui,  a  mais  abrangente,  mas  já  tivemos  alguns  trabalhos  mais

parciais, mais localizados. O grande desafio de todos esses trabalhos

é realmente o que fazer com eles.

Eu  me pergunto,  e  não  estou  convencido  que  a  gente

tenha  conseguido  trabalhar  bem  os  trabalhos  que  a  gente

encomendou, ou que teve oportunidade de discutir. E penso que não

devemos  perder  a  oportunidade  de  fazer  dessa  pesquisa,  pela

abrangência que ela teve, um estímulo para a gente pensar eventuais

reformulações da nossa programação.

Eu ouvi uma conselheira, não sei se a Rita ou a Rosane,

que propôs que programássemos para breve um encontro especial,



com pauta fechada, para discutirmos as análises que essa pesquisa

produziu;  e  se  for  o  caso  incorporar  algumas  recomendações  e

transformá-las em recomendações do conselho para a EBC. Essa é a

grande função do conselho, como avaliar a programação, recomendar

mudanças,  recomendar  modificações.  E  para  cumprir  essa  função,

muitas vezes a gente tem dificuldade, porque os conselheiros,  em

função  de  seus  afazeres,  não  podem  acompanhar  sempre  e

sistematicamente a programação da EBC.

Esse trabalho feito, ele tem essa qualidade, de ter trazido

uma impressionante de dados e de comentários, análises, sugestões.

Não podemos deixar perder isso.

Então,  em primeiro  lugar  eu  retomo  essa  proposta  da

conselheira, de que a gente programa ainda hoje, um dia para que a

gente se reúna com representantes dos pesquisadores, para a gente

fazer um trabalho mais sistemático de análise. E proponho, também,

que essa pesquisa seja enviada, seus aspectos particulares, para os

vários setores da EBC, para que eles se pronunciem. Eles concordam

com as  críticas  feitas?  Eles  aceitam as  recomendações  que  estão

sendo  formuladas?  E  que  prazo  eles  dão  para  por  essas

recomendações em prática.

Tenho impressão de que se a gente fizer isso, a gente

torna a pesquisa, os resultados dela, um instrumento de mudança

aqui dentro da empresa. Por exemplo, as análises que fizeram sobre

a programação infantil, enviar para o setor respectivo para que ele

faça a sua reflexão. Concorda, discorda? Sobre as recomendações,

tem condições de por em prática? Em que prazo? Para que a gente

possa extrair todos os aspectos positivos desse trabalho realizado.

Também penso  que  devemos  divulgar  a  síntese  dessa

pesquisa,  por  todos  os  nossos  meios.  Todas  as  empresas  de

comunicação  fazem  pesquisas  desse  tipo,  mas  evidentemente  as

guardam em segredo, procurando extrair o que de melhor possa ser



considerado lá  pelas  suas  direções.  Como temos um compromisso

com a transparência, poderíamos divulgar nessa pesquisa e mostrar,

inclusive,  como  uma  diferença  que  nos  distingue  das  demais

empresas de comunicação. Divulgar essa pesquisa, porque ela mostra

aspectos  interessantes,  positivos,  construtivos,  mostra  deficiências,

lacunas. Que isso seja conhecido; que a Ouvidoria, inclusive porque

teve uma participação no estímulo ao início da pesquisa, realmente

divulgue  os  resultados  dessa  pesquisa,  para  que  nossos  ouvintes,

nossos espectadores, todos aqueles que nos acompanham, possam

também compartilhar, isso que vamos fazer a partir de agora.

Feitas  essas  considerações,  eu  tinha  algumas  questões

também a fazer aos pesquisadores. Inclusive, antes de começar as

questões, fica implícito no que eu disse, pelo fato de que também vão

acompanhar a nossa avaliação mais precisa do relatório final,  que

possamos contratar um desdobramento dessa pesquisa, em cima dos

resultados que vierem dos grupos da empresa e dos resultados que

vierem do conselho. Já pensar um Relatório II, em torno de temas

que não foram explorados, que sejam considerados importantes etc.

Indo  às  minhas  questões.  Em  primeiro  lugar,  me

impressionou na avaliação que vocês fizeram, pois afinal de contas

considerando-se  a  importância  que  os  programas  infantis  têm  na

nossa  grade,  vocês  não  deram  uma  importância  proporcional  à

análise da programação infantil, em relação a outras. Eu gostaria de

saber  os  critérios  que  vocês  elaboraram  para  essa  ênfase  não

aparecer.

A programação infantil é um carro-chefe aqui da empresa.

Eu gostaria de ter uma informação de vocês a respeito disso.

Segunda  questão.  Quando  vocês  falam  dos  problemas

técnicos  do  jornalismo,  poderia  também  explicitar  que  problemas

vocês viram, desse ponto de vista?



Terceira  questão.  Aqui  no  conselho  nós  temos,

repetidamente  trazido  uma  contribuição  no  sentido  de  que,

particularmente  o  jornalismo,  mas  outros  tipos  de  programas

também na EBC, se distingam das mídias comerciais  pelo fato  de

trazer temas candentes, proibidos, polêmicos. Nesse sentido, a TV e a

rádio  pública  aparecerem  para  a  opinião  como  veículos  que  são

alternativos. Esse é um grande desafio para nós.

Na  avaliação  que  fizeram,  vocês  perceberam  esse

problema, consideram que está satisfatório esse tipo de abordagem,

ou vocês não abordaram essa questão? Como é uma questão que

muito me interessa, que interessa também ao conselho, e que como

foi referido na formulação que fizeram, se pudesse gostaria que vocês

trouxessem esclarecimentos para nós, a esse respeito.

E,  finalmente,  uma  quarta  questão  que  levantaria,  diz

respeito  à  dimensão  internacional  que  o  nosso  camarada  Mário  é

sempre porta-voz dessas preocupações e, em particular, em relação a

nuestros  hermanos de  America  Latina.  A  pesquisa  avaliou  esse

ponto? Se não avaliou, se considera interessante e se avaliou, se tem

alguma coisa a nos dizer a respeito disso. Se a nossa TV está muito

olhando para dentro do Brasil exclusivamente, que tentativas ela tem

feito, se tem sido exitosa, para abrir os nossos olhos para a realidade

internacional.

São essas as questões que tinha a levantar. Obrigado.

A SRA. MARIA HELENA WEBER – Sobre a questão da

programação  infantil.  A  metodologia  usada  foi  a  mesma  para  os

demais programas e ela tem a ver exatamente com a classificação

que está num dos relatórios, que é a origem desse programa, qual é

o país, qual é o lugar, qual é a região, quais são as temáticas que o

programa desenvolve e os tipos de representações que possam haver.



Tem a vez com aquelas vozes. Então, ela segue essa metodologia

descritiva e de interpretação. 

Sobre  os  temas  candentes,  sensíveis,  acho  que

entendemos que a TV Brasil deva ser uma TV alternativa a um padrão

existente. Nós entendemos que ela deve fazer impacto a esse padrão

existente,  com o seu padrão.  Ela não tem que ter uma audiência

alternativa  nesse  sentido  de  ser  algo  que  se  contrapõe  a  uma

estrutura posta. Por isso nós entendemos e identificamos que esses

temas candentes e sensíveis, até expus que tem a ver com saúde,

tem a ver com comportamento, de novas sociabilidades de gêneros,

de novas famílias, e assim por diante. A TV mostra isso, é uma das

características. Ela permite a existência desse debate. Isso acontece

mesmo. Mas não há um programa específico que trabalhe com isso,

mas  os  temas  aparecerem  em  diferentes  programas  de

entretenimento e, também, no campo da informação.

Por  exemplo,  50%  da  programação  infantil  não  tem

origem no Brasil.  Então, essa é uma perspectiva. A proximidade a

outras  culturas,  como com a  África,  por  exemplo,  com diferentes

programas, mostra, de novo um diferencial da TV Brasil em relação

às demais emissoras.

Mas não há, digamos, uma perspectiva; não analisamos

especificamente  o  internacional.  Mas  isso  não  é  identificado  como

significativo  na  programação,  o  tipo  de  cobertura  que  é  feita  em

relação ao que está acontecendo no mundo.

Vou  passar  para  o  Tiago  falar  sobre  a  questão  do

jornalismo especificamente.

O SR. TIAGO GAUTIER – Obrigado, professora. Fazendo

o comentário que ia fazer, porque acho que responde às questões que

foram  colocadas  inicialmente  sobre  a  questão  da  diversidade  da



programação,  e  a  questão  das  ONGs,  movimentos  sociais.  Enfim,

questões que são de ordem mais detalhistas em relação aos dados

quantitativos que a gente colocou aqui.

Queria dizer que os dados quantitativos são importantes

de trazer nesse momento e nós trouxemos, porque eles sintetizam de

uma maneira mais geral toda pesquisa que fizemos. Mas cada um dos

relatórios  semanais  que  foram  colocados,  eles  têm  também  uma

análise  qualitativa.  E  nessa  análise  qualitativa,  vai  aparecer,  por

exemplo,  a  qualidade  da  participação  dos  cidadãos.  Então,  se  vai

dizer lá que 90% das matérias do telejornal trouxe a voz do cidadão,

mas esse cidadão é o transeunte que vai opinar rapidamente sobre

algum  assunto  ou  é  algum  personagem,  um  case  como  a  gente

chama que vai ajudar a contar uma notícia, mas que não vai ser o

protagonista necessariamente dessa matéria. Isso está colocado nas

recomendações  e  nesses  relatórios  que  têm  essa  análise  mais

qualitativa,  e  que  realmente  é  uma  coisa  que  precisa  ser  feita

qualitativamente, e que é difícil de fazer em grande escala. Mas se

buscarmos os relatórios menores, isso está bem colocado, tanto que

foi para as recomendações, como um dos pontos, que é a valorização

da  participação  do  cidadão  como  protagonista  da  história,  como

gerador da notícia. A gente coloca isso expressamente nos relatórios.

Não  tivemos  um recorte  temático,  mas  quando vieram

matérias e discussões ou mesmo mediadores que fugiam de padrões

tradicionais de gênero, isso foi colocado, foi observado nas análises

qualitativas.  Isso  aparece  não  de  uma  maneira  não  tão  grande

quanto a gente gostaria,  mas o que se observou no dia a dia da

pesquisa, que o fato disso aparecer, na TV Brasil já é um diferencial

em relação a outras programações. Claro que ainda não é o que a

gente gostaria de participação e de diversidade, mas existe ali sim

um tipo de diversidade que a gente não encontra em outros lugares.

Isso está bem colocado nas análises qualitativas.



Sobre a questão do telejornalismo, que a professora pediu

expressamente para comentar, em relação aos critérios de qualidade

de  ordem  técnica,  observamos  pequenas  falhas  de  edição,  de

entrada, de erro de texto, de luz, de iluminação, de corte de câmera

na hora errada. São detalhes muito pequenos e que fazem parte um

pouco da cobertura ao vivo, mas que acabam aparecendo de uma

maneira  um  pouco  excessiva  e  isso  prejudica  um  pouco  até  a

credibilidade  do  conteúdo.  Acaba  tornando  uma  impressão,  para

quem está vendo, de certo amadorismo que a gente sabe que não

corresponde à realidade da televisão. 

Então,  o  que  a  gente  pretende,  nessas  qualidades

técnicas, é realmente isso, o mediador que entra na hora errada, a

matéria  que é  cortada  pela  metade,  a  geração  de caracteres  que

aparece  o  nome feminino  e  é  um homem que  está  falando.  São

pequenos  detalhes  do  jornalismo  que  aparecerem  com  bastante

frequência  e  que  prejudicam  a  percepção  da  qualidade  desse

conteúdo.

Mais uma questão em relação ao internacional em relação

ao  jornalismo.  A  gente  vê  muito  a  qualidade  da  cobertura

internacional em programas relacionados à cultura, ou programas de

informação,  programas  específicos  sobre  a  realidade  da  África  ou

documentários  e  filmes  sobre  a  América  Latina,  mas  a  cobertura

diária  dos  assuntos  internacionais,  achamos  que  ainda  deixa  um

pouco a desejar. Então, a gente observa muito matéria de agência,

muita  lapada  com  algumas  notícias,  inclusive,  que  ficamos  nos

perguntando  qual  a  relevância.  De  repente  alguma  coisa  que

aconteceu no interior dos Estados Unidos e ficamos pensando como

isso é importante para a realidade do telespectador. Enfim, seria isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eliane, juro que vou te convidar para essa reunião. É que



são meio dia e temos que dar uma apressada. A Conselheira Ana

Veloso,  depois  o  Conselheiro  Vagner,  Conselheira  Ima e  o  Nelson

pediu também.

CONSELHEIRIA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Boa tarde. Em primeiro lugar dizer que tive a preocupação de ler o

resultado da pesquisa. Concordo com as falas anteriores, acho que a

gente precisa realmente  se debruçar  mais  e  discutir,  junto  com a

equipe.  Dizer  à  professora,  que  para  além  do  trabalho  que  foi

realizado agora, ela é referência e a gente a tem o trabalho da equipe

dela  e  da  universidade  onde  ela  trabalha  como  nossa  referência.

Então,  esse  trabalho  ais  uma  vez  demonstra  o  compromisso  da

universidade  com  essa  questão,  e  com  a  qualidade  e  o  rigor  da

pesquisa acadêmica. Fico muito feliz de podermos, graças também à

atitude  e  à  iniciativa  da  Joseti,  da  Regina  e  do  trabalho  que  foi

iniciado com Lalo na Ouvidoria. Dizer que a gente sempre elogia o

trabalho da EBC e da Ouvidoria, e dizer que a qualidade da Ouvidoria

da Empresa Brasil se demonstra não somente pela equipe, por quem

coordena,  pelo  direcionamento,  mas  também  pela  atitude  de

provocar os debates em torno da qualidade da própria produção da

empresa.

Então, parabenizo a todos e todas que por ali passaram.

Fazendo  esses  resgates,  fiquei  muito  feliz  com  alguns

achados  positivos  que  também  identificamos  e  parabenizamos

sempre.  Solidarizo-me  com  algumas  observações  que  foram

colocadas  pela  Eliane e pela  Rosane,  e  pelo  Conselheiro  Daniel,  e

também tenho algumas  questões  só  para entender,  ou  sugerir  ou

para colaborar.

Eu  vou  delicadamente  discordar  do  Conselheiro  Paulo,

quando ele coloca a questão da programação infantil. Talvez a gente



pudesse  pensar  junto,  coletivamente,  dentro  da  grade  da

programação  como  essa  programação  infantil  pode  ser  agregada,

apresentada de uma forma que fique mais  próxima. Enfim, talvez

seja uma questão desses ajustes da grade. Mas para mim, concordo

com o Conselheiro Daniel, a programação infantil da EBC, é um dos

carros-chefes da EBC; e a infanto-juvenil também. Agora, como vai

ser, na grade da programação, se vai ter mais programa produzido de

forma independente, ou pitching nacional para diminuir a quantidade

de programa importado, é uma questão que tem que ser discutido.

Há uma tendência, e inclusive tive acesso a uma pesquisa

da televisão portuguesa,  televisão público portuguesa, onde houve

toda uma discussão com a sociedade e com a própria emissora, com

os profissionais e pesquisadores e pesquisadoras da área e se chegou

também a esse indicativo. Nós já discutimos muito e eu penso que

deve ser prioridade, sim, mas tem que olhar a grade.

Fico pensando, porque sou um entusiasta e admiradora

do  programa Caminhos  da  Reportagem,  já  disse  isso  aqui  e  todo

mundo sabe que é um programa fantástico,  na minha concepção;

inclusive, os últimos episódios sobre a questão da multiplicidade de

famílias, a questão da liberdade de orientação sexual, essa liberdade

na  Terceira  Idade,  homossexualidade.  Enfim  foi  um  programa

maravilhoso.  E  vamos ter  um programa sobre  empreendedorismo,

que estou esperando para assistir.

Como a EBC pode aprender com a EBC? Já que tem um

programa como o Caminhos da Reportagem que é referência – lógico

com  as  dificuldades  que  tem,  já  consideramos  que  o  orçamento

dentro,  inclusive,  do  plano  de  trabalho  para  essa  envergadura,

problematizamos  o  orçamento  para  esse  programa  com  essa

envergadura e essa qualidade – como ele  pode ajudar aos outros

programas da EBC. Como a EBC pode aprender com a EBC? 

Essa é uma questão que eu coloco.



Outra  questão,  concordo  com  alguns  conselheiros  que

falaram que é preciso que a gente dê continuidade a esse trabalho da

pesquisa, no sentido de discutir, de aprofundar, de monitorar. Então,

uma proposta para essa reunião é como vamos dar encaminhamento

a  isso.  E  penso  que  a  universidade  pode  continuar  fazendo  o

monitoramento  posterior  a  essas  recomendações,  junto  com  o

conselho,  para nos ajudar,  inclusive,  a perceber o que está sendo

modificado ou não. A gente já percebe algumas questões dentro do

relatório, algo que sugerimos aqui e que já vem sendo incorporado.

Lógico  que  gostaríamos  que  fosse  incorporado  numa  maior

velocidade,  com maior  intensidade,  mas  já  há.  Agora  precisamos

acompanhar  melhor,  e  a  universidade  pode  fazer  esse

monitoramento. Essa é uma pergunta para a professora, se pode, no

futuro, fazer esse monitoramento e esse acompanhamento junto com

o conselho. Essa é uma questão.

E pensar num item que foi colocado aqui, para não falar

muito,  sei  que  já  estamos  no  horário,  em uma questão  que  é  a

seguinte.  Não  há  pesquisas  qualitativas  que  relacionem  a

programação a demandas sociais ou comunicacionais. Eu penso que a

gente precisa refletir sobre isso. Já temos falado sobre as pesquisas,

os  institutos,  a  instituição  de  um  grupo,  de  um  moído  de  fazer

pesquisa qualitativa, de construir essa metodologia, ver como se faz

isso,  para  não ser  refém dos  institutos  convencionais  de pesquisa

quantitativa.

E mais uma questão, que aí eu deixo para o conselho,

para Joseti, para Ouvidoria. Como eu gostaria de uma pesquisa de

magnitude e qualidade para as rádios  da EBC. Como eu gostaria.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Eu  vou deixar  para  o  final,  já  temos  uma proposta  de



encaminhamento  para  essa  questão  das  câmaras.  Vou  passar  a

palavra para o Wagner Tiso,  depois  Ima, Evelin,  Paula  e depois  o

Nelson. Myriam também pediu para falar.

Só quero lembrar que a reunião continua às duas e então

temos que ser rápidos, por favor.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – Eu sou muito

sintético. Primeiro, parabéns pela pesquisa. Estou impressionadíssimo

com a quantidade de detalhes. Então, já estou pensando aqui que é

praticamente  impossível  fazer  uma  TV  perfeita.  Mas  estão  de

parabéns por todos os detalhes. Muito bom mesmo.

Agora,  minha  preocupação  maior,  porque  é  da  minha

área, música. Então, os grandes compositores brasileiros estão caindo

no esquecimento, por vários motivos que vou apresentar. Primeiro, eu

dou  palestras  na  Escola  de  Música  de  Búzios,  e  as  crianças,  os

meninos mais velhos não conhecem nada. Quando você pergunta o

que eles querem ouvir, eles querem ouvir Anita, querem ouvir outras

coisas, ou no máximo um Kid Abelha de vez em quando aparece.

Então, eu falei poxa, nossa música está caindo no esquecimento. Eu

fiz o Piano Solo no Dia dos Namorados, lá na minha casa de Búzios,

porque  tenho  uma  casa  de  shows  lá,  e  atendo  a  pedidos  dos

namorados. Eu perguntei o que vocês querem ouvir de Tom Jobim. E

aí um lá falou O Barquinho. Eu falei não, esse é do Menescal. Então,

Samba de Verão. Eu falei esse é do Marcos Vale.

Eu  queria  ver  com ter  um cruzamento  dos  programas

infantis e infanto-juvenis para inserir música de qualidade no gosto

infantil,  porque  aí  já  acostuma  as  pessoas  a  ouvirem  coisas  de

qualidade, e não o que a televisão te impõe.

Era só isso. Falou.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado, Wagner. Parabéns pela sua questão.

Conselheira Ima.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Bom  dia.  Gostaria  de  parabeniza-la  pelo  trabalho,  realmente  um

trabalho de abrangência  bastante grande,  e  de metodologia muito

interessante, que é o aspecto que gostaria de colocar aqui.

A primeira questão que  me  chama  atenção  está  na

página 10, quando você diz que a denominação que a TV Brasil utiliza

para designar o conjunto de programas que formam a tipologia, não

foi  considerada adequada à sua  pesquisa.  Então,  queria  que você

detalhasse mais, porque foi baseado nele que discutimos as câmaras

e  tudo.  Eu  vi  que  você  elabora  um  módulo  de  análise  de

programação,  que  é  bem diferente  das  tipologias  que  até  hoje  a

gente vem usando.

A  outra  questão  é  ligada  aos  indicadores.  Talvez  os

indicadores,  e  aí  é  mais  uma  reflexão  para  o  conselho,  esses

indicadores  colocados,  bastante interessantes  nessa análise,  sejam

mais  adequados  à  Ouvidoria,  e  não  ao  conselho  curador.  Talvez

precisemos de outros indicadores, incorporar alguns indicadores que

já foram apresentados aqui pelos outros trabalhos, incluindo aquele

trabalho interessante e muito bom sobre a programação infantil. Mas

eu me pergunto  se  esses  indicadores  são realmente  adequados  à

análise do conselho curador. Parece-me que deve haver, talvez, uma

discussão das câmaras em torno desses indicadores aqui colocados,

que são muito importantes e interessantes, mas talvez não sejam

somente esses que precisemos para nossa análise.

Outra coisa que me chamou atenção é que não somente o

mapeamento e análise, mas a sua metodologia é muito importante



para o monitoramento, que é algo que a gente não vem discutindo

aqui. No conselho, a gente trabalha mais com as análises no tempo,

num determinado  tempo,  mas  depois  a  gente  não  tem condições

ainda de seguir  com o monitoramento dessa programação.  Então,

talvez  a  gente  possa  utilizar  essa  metodologia,  essa  ferramenta,

esses  módulos  de  análise  de  programação,  que  achei  bastante

interessante  para  que  possamos  avançar  no  monitoramento  da

programação de uma forma mais sistêmica.

Uma  questão  que  gostaria  de  colocar,  talvez  para  a

Ouvidoria e a Joseti possa falar à tarde, é de que forma esse tipo de

análise da pesquisa ajudou na análise da Ouvidoria. Eu vi algumas

situações em que a Ouvidoria fez aqui para o conselho curador um

tipo de análise, por exemplo com relação à publicidade, e verifiquei

que o resultado da pesquisa foi bastante diferente do que ela vem

apontado.

E para o conselho curador, só para encaminhar, seria nos

voltarmos um pouco para que instrumento o conselho curador deve

utilizar para analisar a programação, porque ao longo desses anos

todos  a  gente  viu  várias  metodologias  sendo  aplicadas,  com

diferentes  indicadores,  com  diferentes  formatos,  diferentes

profundidades, e isso deixa o conselho curador um pouco, a meu ver,

perdido diante de tantas formas e metodologias aqui apresentadas.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Eu pensei

que ela fosse responder. Eu quero me solidarizar com os comentários

já feitos pela Eliane e pela Rosane, que são questões importantes

para a programação como um todo, e também para essa análise.

Eu senti um distanciamento entre as recomendações e o

que foi apresentado no decorrer do estudo, porque a gente não teve

acesso a esses relatórios anteriores. Nas nossas reuniões, como a



Ana falou, talvez pudéssemos receber esse material um pouco antes,

para que faça mais sentido. Para mim foi um salto muito grande entre

o  que  foi  apresentado  da  pesquisa  e  o  que  foi  colocado  nas

recomendações.  Por exemplo, o que já foi  colocado pela Eliane,  a

questão  do  espaço  reservado  ao  público.  Acho  que  um

aprofundamento  nessa  análise  é  muito  necessário,  porque  essa

afirmação está contraditória com os dados mostrados em algumas

tabelas apresentadas.

Em relação a inovação em programas, essa busca pela

inovação, que é um dos objetivos da comunicação pública, para mim

o relatório também mostrou uma contradição. Inclusive, quando eu

fui lendo fui marcando quando elogiava que é um programa inovador.

O relatório elogiou Estúdio Móvel, Mais Direitos Mais Humanos, Nova

África,  conhecendo  Museus,  exatamente  usando  essa  palavra

inovação.  Então,  quando  eu  encontrei,  nas  recomendações,  uma

crítica,  a  falta  de  inovação,  aqui  em cima falando  em relação  ao

jornalismo, que aí,  sim está coerente,  mas de uma maneira geral

falta inovação, eu concordo com o item III das Recomendações que

talvez o que esteja faltando é aprofundar nesses conceitos. Mas o

relatório mostra que, felizmente, temos algumas pontuações já na

programação da TV Brasil, que aponta para essa inovação.

Então, eu acho que essa sugestão de aprofundar esses

conceitos seria bem recebida no centro de pesquisadores, que ontem

eu  sei  que  teve  um  encontro  aqui  na  EBC,  que  não  pudemos

participar por estarmos envolvidos em outra atividade. Mas que seria

muito  importante  pegar  essas  referências  na  própria  grade  de

programação  e  tentar  estender  isso,  fazer  uma  análise  mais

profunda, até que leve essa inovação também para o jornalismo.

De maneira geral, quero parabenizar o trabalho. Acho que

essa leitura que foi feita, de uma maneira até mais solta, e que talvez

esteja baseada nos relatórios anteriores, mas aqui mais frente, dos



itens 10, 11, 12, 13 das recomendações, já demonstra uma leitura

mais  integral  da  grade,  que  acho  isso  muito  importante  para  os

gestores da empresa. É isso. Obrigado.

O SR.  POLA  RIBEIRO (Representante  do  Ministro  da

Cultura) – Um minuto só, porque furou a lista. É que realmente eu

ouvi coisas e quis referendar de alguma maneira, dar os parabéns à

pesquisa, mas dar os parabéns à EBC, porque aí, concordando com a

Rosane,  ela  surpreende  o  papel  que  vem  fazendo.  É  muito  fácil

também, e muito difícil fazer televisão, e fazer uma televisão dentro

de uma cultura que não existia, a cultura da TV pública. Então, é todo

um aprendizado o tempo inteiro. E por falar na palavra aprendizado,

referendar,  mais  uma vez  a  ideia  de Breve,  que também está na

palavra de Ana, de a EBC aprender com a EBC. Acho que isso aí é

uma coisa que devemos colocar claro e parabenizar o encontro ontem

do  Centro  de  Pesquisadores.  Acho  que  esse  encaminhamento  do

aprender  permanentemente,  acho  importante,  porque  o  atraso  na

cultura da comunicação pública é muito grande. Então, temos que

estar fazendo e ao mesmo tempo aprendendo.  Temos que colocar

prioridade nessa coisa.

Em relação ao infantil, Ana, acho que é hora de também

estarmos pensando em programação, porque o infantil também está

relegado a um plano muito secundário no Brasil de uma forma geral,

nas políticas públicas de uma forma geral. Então, eu acho que é hora

de pensar a TV infantil como uma referência, que ali tem infantil, ali

tem infanto-juvenil.

Acho  que  na  questão  da  inovação,  quando  fica  essa

contradição, é um pouco dialogando com a tecnologia social, ou seja,

com a participação social, com a presença de como a população entra

na televisão, que aí também é outra coisa, que para dialogar com

uma  intenção  da  TV,  da  multiprogramação,  mas  esse  jornalismo



permanente, com a fala das pessoas. O Brasil quer falar, precisa de

canais, tem muito poucos, e a EBC é um dos canais. Então, eu acho

que avançar nessa coisa, que é única, é movimento social, que é a

fala das pessoas. As pessoas estão precisando falar, e falar de uma

forma mais qualificada. Temos uma comunicação muito fechada, e,

por outro lado, tem a rede social totalmente aberta, totalmente sem

nenhuma mediação.

Então,  eu  acho  que  essa  fala  mais  qualificada  da

população, com a mediação da comunicação pública, é o indicativo

forte, que talvez esteja aí essa coisa entre o que estamos sentindo

falta no jornalismo, esse jornalismo o tempo inteiro, mas ao mesmo

tempo participativo e colaborativo.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Agora acabam as inscrições dos conselheiros.  Agora é a

direção.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não, mas

eu só queria dizer, porque ela pode responder também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Pois  é.  Isso  é  questão  dos  diretores.  E  aí  eu  chamo o

Asdrúbal e a Míriam e depois a gente encerra.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Se não ela

teria que falar duas vezes.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Agora vem as reclamações.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não, pelo

contrário. Da minha parte, estou perfeitamente alinhado, e se tivesse

falado primeiro aqui talvez nenhum conselheiro precisasse ter falado

depois, porque ia falar um pouquinho do que cada um falou. Até tem

coisas que anotei aqui, antes de serem faladas.

 Mas o que eu queria colocar,  como parabenização em

relação a esse trabalho, é porque são três anos e quase oito meses

que tento colocar aqui dentro dessa empresa a seguinte expressão,

que se não me falha a memória, se não estou enganado, atribuída ao

Peter  Drucker,  que  é  o  pai  da  administração  moderna,  que  diz  o

seguinte: o que não é medido não pode ser avaliado. 

E  aqui  encontramos,  pela  primeira  vez,  uma  base  de

dados que nos dá a capacidade de, com ajustes, até para saber se a

própria  base  de  dados  dá  para  ter  informações  que  já  nos

possibilitem trabalhar  com elas  próprias  ou  fazer  ajustes  seja  na

metodologia,  seja no próprio foco, na abrangência, naquilo que se

pode fazer para melhorar ainda mais. Eu diria, por exemplo, dentro

daquela  preocupação  da  cidadania,  o  seguinte:  o  que  são

intervenções unitárias, e o que é o tempo de intervenção. Às vezes, a

entrevista uma autoridade, num programa de uma hora, é uma fonte

de informação, e às vezes eu tenho cem falas de cidadãos que dão

dois ou três minutos, somadas todas.

Então, é preciso ter essas duas bases de dados. Não dá

para escolher uma, porque temos que analisar as duas em conjunto,

mas  era  importante  que  se  isso  estiver  na  base  de  dados,  que

também fosse levado em conta. Se não estiver, ajustes, como todos

os demais propostos aqui.



Eu  achei  até  que  a  Rosane,  para  além do  movimento

social, ela ia falar dos sindicatos, que são 2,4% dos sindicatos. E o

movimento social são 6%. Eu anotei.

Aí eu já acho que não tem a ver com a pesquisa, embora

toda a questão que Eliane colocou faça sentido,  trabalhar  com os

cruzamentos  para  entender  melhor,  como  a  própria  questão  de

gênero  colocada  pela  Rosane,  raças  e  etc.  Mas  em  relação

especificamente a isso, já acho que é medida de gestão. Para mim

não há muita controvérsia em relação se isso está adequado ou não

adequado. Já tem que ser orientado, para que a medida de gestão

que tenhamos tomado, porque isso revela aquilo que a gente sabe

que existe nos próprios  meios de comunicação do Brasil,  que é o

preconceito.

E nós somos humanos também. Não reconhecer que por

mais esforço que a gente faça, de fazer tudo direito, muitas vezes o

preconceito  está  embutido  nas  pessoas.  Às  vezes  não  é  nem da

direção da empresa, às vezes é de uma pessoa que foi pautada para

fazer  a  matéria.  Eu vou dizer  o  seguinte,  falo  como quem cobriu

muitos anos o Congresso Nacional, e que sempre tive a preocupação

de ouvir não só as autoridades que estavam lá, mas os movimentos

que iam fazer a manifestação lá, lutar pelos seus direitos. Eu sei o

quanto isso é difícil. E sei que quando aceitei o desafio de montar a

Agência Carta Maior em Brasília, eu entendia que era lá que estava a

oportunidade de conseguirmos pautar  a  cobertura de Brasília  pelo

olhar do movimento social e não pelo olhar do mercado financeiro. É

assim que é pautada a cobertura de Brasília, é pautada pelo olhar do

mercado financeiro.

Queria  dizer  também  o  seguinte,  pegando  a  fala  do

Daniel.  Já  é  importante  que  a  gente  entenda  que  tem  que  ter

realmente outra pesquisa, porque senão essa não serve. E se essa é

a melhor base de todas as que a gente utilizou, a metodologia que



chega mais perto daquela que a gente acha que deve ter e o foco

mais próximo daquilo que a gente acha que deve ser, já aproveitamos

ela própria até para pautar outras pesquisas que possam vir, para que

a gente possa, na construção dessa metodologia, aproveitar isso. E

acho  que  é  uma  construção  conjunta,  a  partir  disso.  Dentro  das

câmaras discutir,  vamos ajustar,  onde que é, quero enxergar mais

isso, quero enxergar mais aquilo, e aí a gente vê, e certamente vai

ter  que ampliar  e  talvez custe mais,  mas teremos que fazer uma

negociação em torno disso, para avançar.

Ou  seja,  esse  aqui  já  é  piso,  temos  que  ter  isso

rotineiramente  e  sempre  progressivamente  mais,  para  podermos

avaliar  o  que  estamos  fazendo  e  dar  subsídios  à  sociedade,  para

também nos avaliar. Quando a gente fica na discussão do eu acho

isso, eu acho aquilo; não, quando você pega o dado que está aqui, aí

vamos discutir em bases concretas. A gente vai discutir, não, você

está dizendo que fez, mas aqui está dizendo que não foi tanto assim.

Então, é a partir daí que precisamos trabalhar. E a minha

sugestão, em conjunto a todas as demais, e aí só um problema de

ajuste  de  datas,  mas  já  estava  previsto  no  nosso  cronograma,  a

discussão das diretrizes para o plano de trabalho de 2016, que já

podem ser a partir daqui. Você pega dados que estão aqui ou que

podem ser melhorados até lá – isso deveria acontecer em agosto,

quando fazemos o balanço e recebe as diretrizes para o plano de

trabalho de 2016. Ali é uma oportunidade para já colocar o seguinte,

não, acho que tem que ter, olha, 6% de movimento, quero que vá

para  dezoito  no  mínimo.  Ou  para  cinquenta.  E  aí  eu  tenho  um

direcionador que faz com que toda instituição tenha que trabalhar em

função. A partir daí você vai criando aquilo que a gente chama de

cultura organizacional, porque a cultura organizacional é assim. Se

deixar só no espontâneo, sem fazer as avaliações periódicas e propor



medidas de gestão que possam corrigir, não conseguimos fazer com

que mais rapidamente seja impregnada por toda organização. 

Acho  que  só  isso  que  tinha  para  dizer.  Estou  me

congratulando com todos. O trabalho está ótimo. Concordo com isso,

estamos  num  bom  caminho.  Mas  temos  muito  que  caminhar,

melhorar  e  tentar  avançar  para  podermos  cumprir  melhor  nossa

missão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Nelson. 

Vou chamar a Myriam, que é Diretora de Produção.

A SRA. MYRIAM PORTO (Diretora de Produção) – Boa

tarde a todos.

Vou falar rapidamente. Primeiro quero dar parabéns pela

pesquisa, que realmente é bastante séria. Muito bom a gente ter um

trabalho tão sério e poder trabalhar em cima disso. Parabéns pela

iniciativa e pela pesquisa.

Eu  anotei  alguns  pontos  que  gostaria  de  falar.  Por

exemplo, com relação à programação infantil, com relação aos passos

que é dado pela programação infantil. O Asdrúbal vai falar e pode

abordar sobre isso. Não é uma coisa só por conta de preenchimento

de grade, mas é a importância da formação do cidadão. Enquanto as

TVs abertas não têm esse espaço, então aqui a gente entende que

estamos formando esse cidadão e é uma TV pública que chega tão

tardiamente.  Essa é uma oportunidade de trazermos esse infantil,

que vem com a família  junto  para essa  TV pública.  Esse  era  um

apontamento que tinha a fazer.



O outro, com relação às produções independentes. Nós

temos, na Diretoria de Produção, temos o banco de projetos, temos o

pitching,  e  realmente  a  gente  conta  com  bastante  produção

independente na nossa programação.  Talvez já com alguma coisa,

como  vocês  mesmos  apontaram,  no  caminho  da  inovação,  mas

precisamos muito mais da inovação. E temos conversado sobre isso,

tanto com a Mary como com o Asdrúbal, talvez com a possibilidade

de  pitching,  propondo  produtos  que  venham  nesse  caminho  da

inovação. Mas temos bastante produtos independentes,  através do

banco  de  projetos  e  pitching,  que  fazemos  o  caminho  mais

democrático de selecionarmos os projetos. 

Além disso, com relação à web, concordo inteiramente,

temos que ser cada vez mais interativos, e depois de um redesenho

institucional que tivemos na EBC, a web, minha Diretoria de Produção

Artística já tem colaborado muito para isso, temos crescido e temos

muito mais ainda para crescer. 

E,  ainda,  com  relação  aos  países  sul-americanos,  já

tivemos trabalhos importantes, como o Expresso Sur, que foi sobre

patrimônios imateriais, que estamos agora entregando um trabalho

bem bacana para a programação. E acabamos de fechar um acordo,

também, com os países sul-americanos, que envolve TV Encuentro,

Paca-Paca,  não  só  para  programação  infantil,  como  para  a

programação geral. Estamos bem alinhados aí com os Hermanos.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Asdrúbal. Nosso Diretor de Programação e Conteúdo.



O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral) – Se não me

engano  é  a  primeira  vez  que  o  Asdrúbal  participa  do  Conselho

Curador, não é?

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR (Diretor  de

Conteúdo  e  Programação)  –  É  a  primeira  vez.  Queria  saudar  os

conselheiros e conselheiras e dar os parabéns aos pesquisadores por

esse trabalho muito interessante.

Queria  dizer  que  vim  com  a  intenção  de  dialogar  o

máximo possível com o conselho. Minha sala e meus contatos estão

sempre  abertos.  Acho  que  temos  que  construir  isso  por  meio  do

diálogo e do debate mesmo. Não quero me alongar muito.

Vou um pouco completar o que a Míriam falou em relação

à programação infantil. Estou aqui desde o começo de março. Então,

essa pesquisa se refere a um período anterior à minha chegada e

também  não  fizemos  muitas  mudanças,  estamos  com  algumas

propostas  de  alteração  na  programação  que  depois  a  gente  vai

discutir  com  o  conselho  e  com  todas  as  instâncias  internas

obviamente.

Queria  trazer  algumas  informações  em  relação  à

programação infantil. É uma coisa histórica do que tem acontecido

com programação infantil  na televisão no passado recente. As TVs

abertas abandonaram quase por completa essa programação, depois

de uma medida que proibiu publicidade nesse conteúdo, ou restringiu

muito. 

Nesse sentido, sabemos que a programação infantil é uma

programação importante; está numa faixa horária em que temos o

público que está assistindo televisão, temos uma participação grande

desse público infantil. E no caso específico da EBC, eu queria levantar

dois  pontos.  Um que é uma programação infantil  de qualidade.  A



gente reconhece como qualidade e todo  feed back que temos via

Ouvidoria e pesquisas apontam isso.

É uma programação que de fato chega às pessoas. Das

nossas programações, para usar até um conceito que o Nelson usa

muito, é uma programação que tem efetividade. Alguns dos nossos

programas infantis são os que têm os maiores índices de audiência, o

que  significa  que  é  uma  política  pública  que  a  gente  julga  de

qualidade, que está chegando às pessoas. Isso não é para justificar

nada, só uma informação que gostaria de trazer para fortalecer o

debate.

Você falou também dos 50% de produção nacional. Nós

temos um esforço de aumentar isso, queremos aumentar. Agora, há

limitações do mercado, de custos. A gente também considera que é

importante trazer outros conteúdos que não só o conteúdo nacional,

mas é uma preocupação que temos e queria deixar registrado aqui.

Passando  rapidamente  sobre  alguns  pontos,  pensamos

em  eventualmente  incluir  na  grade  alguns  programas  com  mais

interatividade, alguns programas ali na fronteira do entretenimento e

do jornalismo, que vai nos propiciar trazer mais essas falas, mais o

cidadão, o fala povo que vai além da informação, que traz qualidade. 

E  aí  dar  um  informe  rápido  de  uma  cobertura  que

estamos  preparando  para  esse  fim  de  semana.  Faremos  uma

cobertura grande, que eu acho que não é exatamente inovadora, mas

tem  alguns  pontos  de  inovação,  sobre  a  Virada  Cultural  em  São

Paulo. Como vocês sabem é um grande evento cultural da cidade e

vamos  tentar  fazer  uma  grande  cobertura  ao  vivo  e  com  uma

novidade de linguagem que é trazer para o Brasil inteiro o evento da

Virada Cultural. Então, a Virada Cultural vai exigir lá numa sessão que

está  sendo  chamada  de  Sessão  TV  Brasil  na  Virada  Cultural,  o

Bandido  da  Luz  Vermelha,  do  Sganzerla,  que  é  um  filme  bem

paulistano  que  tem  tudo  a  ver  com  a  Virada  Cultural.  E  vamos



transmitir para o Brasil inteiro, ao vivo, no mesmo momento, o filme,

eventualmente cortando para imagens das pessoas assistindo esse

filme em praça pública. É uma tentativa modesta, mas um pouco de

fazer uma coisa inovadora.

Basicamente era isso que gostaria de falar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Asdrúbal.

Passo  a  palavra,  então,  para  a  Maria  Helena,  para  as

considerações finais.

A  SRA.  MARIA  HELENA  WEBER –  OK.  Duas  coisas

importantes, que eu acho que para nós foi bastante difícil  quando

mexemos,  digamos,  na  tipologia  da  programação.  O  que  nos

orientou?  A  precisão,  a  precisão,  por  exemplo,  que  não  tem

conhecimento e arte e informação. São três termos que designam

parte  da  programação,  mas  eles  estão  em  qualquer  tipo  de

programa,  de  qualquer  origem.  Então,  se  falamos  em  jornalismo

especificamente, isso tem uma natureza, tem uma singularidade e

leva à especificidade da análise.

A  questão  do  entretenimento,  que  é  uma  marca  de

televisão desde que ela nasceu.  Então,  a palavra informação ficou

exatamente como uma dimensão híbrida no sentido de programas

que  fazem  essa  fronteira  entre  o  entretenimento,  e  o  próprio

jornalismo. Foi nesse sentido.

A  ideia  é  que informação,  conhecimento  e  arte  podem

estar  num  programa  jornalístico,  pode  estar  em  qualquer  outra

perspectiva.  Foi  um  grande  debate,  bem  difícil,  mas  o  que  nos

orientou foi realmente essa questão da precisão.



A outra questão,  da metodologia das contradições,  não

consigo  entender  assim.  Por  quê?  Se  vocês  olharem  todos  os

relatórios,  e  depois  podemos  mandar  eles  digitalizados,  mais  o

relatório final sintetizado e a minha apresentação, vamos encontrar

que  são  diferentes  perspectivas,  diferentes  modos  de  apresentar,

cada vez mais sintetizados. Então, não chego a pensar em termos de

uma contradição, mas acho que é possível, num debate, que acho

extremamente  importante,  nas  câmaras,  se  vocês  quiserem,  seria

bom; assim como a sistematização de determinados percentuais em

relação à abertura de determinados conceitos.

Por último, acho que sim a programação inova. Mas eu

estava olhando aquele banner da EBC. Acho que aquilo é que tem

que ser executado. Seria a minha fala final: é a experimentação, a

criatividade com inovação. Mas isso eu acho que tem nos grupos; nos

seminários  a  gente  discutia  muito  isso,  um  desafio  muito,  muito

complexo,  ou  seja,  como  relacionar  esses  conteúdos  que  são

absolutamente importantes, por exemplo, sobre movimentos sociais,

e como isso tem que estar associado àquilo que é da natureza da

televisão, que é uma imagem de qualidade, que é uma produção de

qualidade. 

Esse  parece  que  é  o  desafio  da  experimentação,  da

inovação, da criatividade. Uma TV pública não é só conteúdo. A BBC,

por exemplo, nos mostra isso. Não temos que copiar a BBC. Acho que

a EBC e a TV Brasil têm um caminho muito específico a seguir, mas

não tem como dissociar conteúdo de imagem. Não tem como. E a

nossa discussão permanente, nos relatórios, se dava em torno disso.

Muito obrigado a todos. Muito gentis, muito generosos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigado, Maria Helena.



Eu queria ouvir do Tiago, cinco minutos, para falar sobre

o trabalho dele e depois vou propor um encaminhamento sobre essa

pesquisa.

O  SR.  TIAGO  GAUTIER –  A  Maria  Helena  acabou

mencionando  antes  outra  pesquisa  que  também  fiz,  que  foi

correspondente  ao  meu  Mestrado,  que  significou  avaliar

especificamente  o  jornalismo  da  TV  Brasil  em comparação  com o

telejornalismo de uma emissora comercial, que era a ideia inicial que

a gente teve. Da TV Globo.

Eu  acabei  utilizando  boa  parte  da  metodologia  que  a

gente apresentou aqui nesse relatório para fazer a minha análise de

dados.  É  uma  pesquisa  que  tem  uma  característica  um  pouco

diferente dessa, uma análise qualitativa mais aprofundada em relação

a alguns aspectos. Mas de maneira geral, o que eu concluí foi uma

coisa que vai ao encontro do que a gente diz aí, que é a qualificação

que a TV Brasil  tem, dentro de um tema específico que foram as

manifestações  de  junho  de  2013,  dentro  do  telejornalismo,  como

foram qualificados  os  debates  que foram feitos  pela  TV Brasil,  de

trazer  especialistas  para  dentro  do estúdio  e  fazer  uma discussão

realmente aprofundada sobre o que estava acontecendo, diferente da

TV Globo.

Por  outro  lado,  que é  a  grande crítica  que vem e que

também tem  um sentido  em  relação  à  questão  de  inovação  que

estávamos falando antes, principalmente o telejornalismo, que deixou

a  desejar  um  pouco  em  relação  aos  critérios  telejornalísticos.  A

medida em que se discutia, por exemplo, em estúdio, uma grande

manifestação que estava acontecendo especificamente no dia 20 de

junho, que era o dia que teve as maiores manifestações, então se

discutia isso dentro do estúdio, mas o que estava acontecendo fora

era muito maior, inclusive em Brasília. Daí parecia que essa discussão



estava um pouco deslocada, estava um pouco afastada do que era a

realidade.  A  gente  percebeu  isso  no  telejornalismo,  que  é  essa

característica de ter um aprofundamento interessante, em estúdio,

com especialistas, com debates, com tempo maior dedicado a esses

temas. Mas deixando um pouco a desejar nos critérios que seriam

especificamente  jornalísticos,  de  estar  ali,  de  trazer  a  relação  da

atualidade  da  informação  e  de  estar  presente  no  que  está

acontecendo.  E isso tem a ver  especificamente com uma ideia  de

inovação  no  telejornalismo,  quer  dizer,  trabalha  com  elementos

tradicionais do telejornalismo brasileiro, trazendo uma característica

que é sua, de aprofundar o debate, só que isso acaba ficando um

pouco deslocado.

Então,  a  gente  ainda  precisa,  e  esse  seria  um sentido

bastante interessante de ser pensado e discutido, de um modelo de

jornalismo da  TV pública  que uma dessas  duas  coisas...  Mas  que

realmente signifique um modelo novo, ou uma maneira diferente de

fazer esse telejornalismo em televisão.

Sinteticamente é isso. Obrigado pelo espaço.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O brigado, Tiago. Esse mestrado já está finalizado?

O SR. TIAGO GAUTIER – Ele está sendo finalizado, mas

dentro de alguns dias.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Você  já  aprovou?  Queria  só  saber  se  você  pode

disponibilizar?



O SR. TIAGO GAUTIER – Assim que tiver a versão final,

podemos fazer isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – a Nereide pediu a palavra.

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

pedir esse estudo. Elogiar muito o trabalho de vocês. Gostei demais,

concordo  com  todos  os  apontamentos.  E  acho  que  cabe  um

esclarecimento mesmo, pois temos problemas técnicos, acho que é

uma questão que temos de investir. Isso é uma coisa que me irrita

profundamente, porque acaba atrapalhando muito o nosso conteúdo,

os problemas diários que temos, de crédito, de corte, de todas essas

coisas que vocês apontaram.

Com relação  às  manifestações,  tivemos  esse  problema

mesmo. Claro que não temos links, helicópteros, não tínhamos até

condições técnicas para mostrar em conjunto com o que estávamos

discutindo  no  estúdio.  Por  exemplo,  em  São  Paulo  ficamos  nos

últimos dias sem links, não tínhamos links.

Então,  temos  essas  dificuldades  mesmo  de  completar

esse jornalismo com a imagem, que é fundamental. Acho que é um

ponto ótimo de partida para discutirmos como que podemos melhorar

e  evoluir.  Gostei  muito  disso  tudo,  e  gostaria  de  ter  isso  mais

aprofundado  na  questão  do  jornalismo.  E  concordo  com todos  os

apontamos que vocês fizeram e que os conselheiros também fizeram.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado, Nereide. 

Pelo  adiantado  da  hora,  quero  só  propor  então  o

encaminhamento dessa questão das câmaras temáticas. Propomos a



data de 24 de setembro, e explico por que. No dia 25, Nelson informa

que vai ser a inauguração do Centro, e aí a gente aproveitaria a vinda

para Brasília para prestigiar as duas coisas.

Pergunto para a Maria Helena, se pode disponibilizar isso

via  meio  eletrônico  para  estudarmos  o  material.  Depois  vamos

estabelecer  uma  data  para  os  conselheiros  encaminharem para  a

secretaria executiva, as questões com relação a essa pesquisa.

Outra  coisa.  Sobre  direitos  autorais.  Podemos  publicar

essa pesquisa? Como que funciona isso? No site do conselho.

A SRA. MARIA HELENA WEBER – Olha, a pesquisa é de

vocês.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Para publicar no site.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  O  contrato

permite.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Permite? Podemos publicar no site do conselho?

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Também

encaminhamos à secretaria do conselho, todas as pesquisas, tanto a

feita  pela  UNB,  como  pela  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul.  Estou

pedindo para que esses boletins que foram encaminhados à diretoria

executiva,  que  seja  feito  um  caderno  para  encaminhamento  ao

conselho, na parte da tarde. Uma coisa mais imediata.

O contrato permite que seja publicado.



A SRA. MARIA HELENA WEBER – A questão não é de

direitos autorais, mas é o quanto essa pesquisa é estratégica na sua

publicação ou não. Acho que é uma decisão do conselho, se ela deve

ou não ser publicada. Ela é de vocês. 

Mas nós mandaremos até amanhã.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ótimo. Depois definimos uma data para recebimento das

questões.

Podemos então marcar para o dia 24 de setembro? É a

inauguração do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação em

Comunicação Pública.

É o Dia de aniversário do Roquete Pinto.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Em

complemento  a  isso,  permita-me  um  orientação  em  relação  à

diretoria, que eu acho que encontra isso aí, até por conta de uma

proposta do Conselheiro Daniel, que nesse dia, ou previamente, as

áreas que foram instadas pelos relatórios parciais a responder sobre

as recomendações, que informem o que já foi feito, o que ainda não

foi feito e qual a perspectiva de se fazer; se concordam ou não com a

recomendação,  como  disse  o  Conselheiro  Daniel,  para  que  os

conselheiros  tenham  condições  de  avaliar,  também  já  com  as

respostas da diretoria, a propósito desses relatórios.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Depois  definimos  uma  data  para  recebimento  pelo

conselho, dessas manifestações da diretoria.



Vamos almoçar? Nos reencontramos às duas e meia.



NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  56ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO

CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 17 de junho de 2015

Hora – 14h30min

Local – SCS Venâncio 2000

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  O  primeiro  item  da  pauta  dos  Informes  do  Conselho

Curador é em relação à Cartilha de Participação da Sociedade.

A  direção  da  EBC  entregou  ao  Conselho  Curador  uma

versão  ainda  não  finalizada  da  Cartilha  de  Participação,  cobrada

especialmente  pela  conselheira  Rita.   O  Braúlio  fará  uma

apresentação  da  versão  beta  dessa  cartilha.   E  nós  combinamos,

extrapauta, que em 30 dias ela estará disponível para a sociedade, a

versão final.  Tínhamos pensado em 45, mas ele disse que 30 está

bem, em até 30.

Passo a palavra para o Bráulio para mostrar como está

ficando a nossa cartilha.

O SR.  BRÁULIO COSTA RIBEIRO (Diretoria  Geral)  –

Conselheiros,  conselheiras,  como  a  Ana  falou,  a  cartilha  já  está

praticamente  finalizada,  é  uma  versão  beta  ainda.   Ainda  temos

alguns ajustes técnicos para fazer, mas a estrutura, o layout é esse.

Essa  é  a  estrutura  definitiva.   Essa  cartilha  estará  disponível  na

internet,  mas como a tecnologia  dela  responsiva,  então,  pode ser

acessada  de  qualquer  dispositivo  móvel,  tablets,  celulares,  TVs



conectadas, em qualquer dispositivo em que acessá-la, ela se adapta

ao dispositivo.  Por exemplo, eu já consigo acessá-la aqui do celular e

aparece bonitinha no celular também.  Então, já podemos dizer que é

a versão web e mobile também da cartilha.

Está dividida em cinco grandes seções.  Para Você, que

seria  o  cidadão  comum;  o  Distribuidor  de  Conteúdo;  Produtor  de

Conteúdo; uma parte mais Institucional;  e uma parte para Outros

Veículos de Comunicação.  Há uma primeira parte ali que explica os

objetivos da cartilha, a importância da participação da sociedade na

EBC e o papel da Empresa Brasil de Comunicação.  Há uma parte um

pouco mais institucional.  Você clicando naquele vídeo abrirá um link

para um vídeo institucional da empresa.

Ali colocamos as quatro grandes formas de participação

do cidadão e da cidadã na empresa, que é por meio do jornalismo,

Central de Ouvintes das rádios, Ouvidoria e as redes sociais.  Essa é a

parte focada no cidadão e na cidadã.  Depois uma parte de forma de

participação institucional que fala do Conselho Curador e do SIC, que

é a Lei de Acesso à Informação.

Essa  parte  dos  Nossos  Canais,  estamos vendo se  esse

termo Nossos Canais é a melhor de a gente comunicar o que é essa

parte  da  cartilha.   Mas  esses  quatro  canais  são  as  formas  como

qualquer pessoa, empresa, pode pegar conteúdos da EBC, ou seja,

pegar uma matéria, baixar uma foto da Agência Brasil, um conteúdo

de  rádio  da  Rádio  Agência  Nacional,  que  são  o  próprio  Portal,  a

Central de Conteúdos, a Rádio Agência e a Agência Brasil.  Ou seja,

aqui é assim: você quer algum conteúdo da EBC?  Procure por esses

canais.  Esses são os nossos canais.  Estamos vendo se, de repente,

a gente não deixa isso mais explícito ali no título, mas é um ajuste

menor.



Rede  Nacional  de  Comunicação  Pública,  ou  seja,  as

emissoras que querem fazer parte da rede têm ali uma informação

básica e as formas de entrar em contato com a nossa equipe que

atende a rede.

Essa  parte  é  só  alguns  números  que  colocamos  para

ilustrar a cartilha, ainda faremos alguns ajustes na redação para ficar

melhor,  mas  queremos  ilustrar  o  quanto  a  Empresa  Brasil  de

Comunicação  nesses  oito  anos  já  se  relacionou  com a  sociedade.

Mais de 80 milhões de reais investidos na produção independente,

mais de 7 milhões na aquisição de conteúdos independentes, mais de

20 mil participações da sociedade na Ouvidoria.  Esses números, a

ideia  é  ficarem  mudando,  a  cada  mês  trocamos  esses  números,

mostramos outros.  É só para dar uma ilustrada mesmo e deixá-la

mais dinâmica.

Essa outra parte é para os produtores de conteúdos, o

Banco  de  Projetos  e  a  linha  de  produção  do  Fundo  Setorial  do

Audiovisual.  Cada parte desse tem um texto com informação e o link

para a pessoa ou telefone, enfim, todas as formas de contato.  Mais

embaixo temos o conteúdo colaborativo, também já podendo clicar

direto para o envio de um conteúdo colaborativo.  A parte de baixo

são para os distribuidores de conteúdo, ou seja, quem quer entregar,

vender algum conteúdo para a EBC.  Ali  tem os contatos também

para as distribuidoras.  E no final um destaque que colocamos que é a

possibilidade de uso do WhatsApp hoje diretamente na programação

das  rádios  EBC,  já  tem  o  telefone,  o  contato,  para  quem quiser

participar via WhatsApp.

Ou seja, a cartilha traz informações que já existem hoje

espalhadas dentro do site da EBC, a página da Ouvidora, a página do



Conselho,  a  página  sobre  a  EBC,  a  página  do  SIC,  a  página  das

rádios, e reúne essas informações numa única página com todas as

formas e os canais de participação da cidadania, seja um produtor de

conteúdo, ou um cidadão ou cidadã na EBC.

Como falei,  é  uma versão que está  em finalização.   A

estrutura é  essa,  só  faltam alguns detalhes  de texto.   Assim que

tivemos a versão finalizada e aprovada pela diretoria, encaminhamos

o link para o Conselho Curador para vocês conhecerem a cartilha em

detalhes antes de colocarmos em aberto para a sociedade.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu tive de trocar a pauta.

Obrigada, Bráulio.  Então, daqui até 30 dias a versão final

estará pronta.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Todos os links que foram colocados aí que remetem para a pessoa

entrar  no  site,  recolher  mais  informações,  já  deveriam,  nesse

período, sendo trabalhados para que, por exemplo, hoje você pode

não estar abrindo um pitching, mas já há um histórico de pitchings,

de quem ganhou, qual agência ganhou.

Então, isso me dá acesso em perceber qual a política da

EBC,  a  mesma coisa  para  projetos  que  já  foram aproveitados  no

Banco de Projetos.  Essas informações que mostram o processo em



andamento e que completam indiretamente as informações de como

se dá na prática a relação da EBC com a sociedade civil.

De resto, parabéns pelo trabalho.  Estou muito ansiosa

para ver esse trabalho circulando na sociedade civil,  na sociedade

como um todo, aliás.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Se você quiser usar a Rita, eu te empresto.  Porque em

algumas coisas você fica em dúvida de termos, de como encaminhar

alguma informação.

O SR.  BRÁULIO COSTA RIBEIRO (Diretoria  Geral)  –

Esses ajustes que estão faltando para termos a versão definitiva são

poucas coisas.  Aí a gente já disponibiliza o link antes desse prazo de

30  dias  para  receber  contribuições,  ajustes  dos  conselheiros,

especialmente  seu,  Rita,  antes  de  soltarmos  a  versão  oficial  na

internet.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Agora passo uma informação aos conselheiros.  Essa é a

última reunião da Dra. Eliane com a gente.  O prazo do mandato dela

expira hoje.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Na

verdade,  expira  quando  o  próximo  for  eleito.   Eu  continuo

conselheira,  mas  como  o  processo  de  eleição  começa  agora  nos

próximos dias, a comissão eleitoral já foi montada, da qual não faço



parte, ou seja, poderei fazer campanha.  Quando entrar o próximo

conselheiro  que,  acredito,  teremos  esse  nome  antes  da  próxima

reunião em agosto.  Eu não estarei mais aqui no Pleno.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu ia fazer uma piada, mas não o farei.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES –  Por

favor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A demora.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Acho

que não combina.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  O  pessoal  da  Secretaria  do  Conselho  quer  prestar  uma

homenagem a você.

Eu queria te dizer, Eliane, uma coisa por vez...

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Você

não quer deixar isso para o final?  Vou começar a chorar agora.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Querida, eu só queria te dizer que todos nós, do Conselho,

aprendemos muito contigo, e eu especialmente, pela sua indignação

e, principalmente, pela sua coragem.  A maior virtude do ser humano

é  a  coragem.   Então,  eu  aprendi  muito  contigo.   Nem  sempre

concordei contigo, mas te respeito muito.

Quem não tem a veia poética, copia dos outros.  Então,

um versinho do Drumond.

“Gostaria  de lhe desejar  tantas coisas,  mas nada seria

suficiente.   Então,  desejo  apenas  que você tenha muitos  desejos,

desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto rumo à

sua felicidade.”

Ainda bem que você vai ficar na EBC, que não vai sumir.

A EBC precisa de você.

Obrigada por tudo.

Essa pauta foi sugerida pelo Conselho Curador, direção da

EBC, no início do ano, durante a produção do Plano de Trabalho em

2015.   A  Secretaria  Executiva  sugeriu,  naquela  época,  que  esse

sistema não fosse inserido no plano, mas que fosse apresentado aos

conselheiros em uma reunião do Pleno.

Hoje vamos ouvir da direção as informações a respeito

desse assunto.  Para o colegiado é muito importante saber quais são

atualmente todas as formas de financiamento da empresa.

Quem  vai  nos  apresentar  é  o  Agripino,  da  DIAFI.

Obrigada e fique à vontade.



O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Boa tarde a todos.  Meu nome é Agripino e trabalho na Gerência de

Finanças da Empresa.

A  apresentação  ficará  mais  no  foco  da  EBC  sobre  as

fontes de financiamento da comunicação pública no âmbito da EBC.

A Lei n. 11.652, de 2008, que autorizou a criação da EBC, define no

art. 11 os recursos que são constituídos as receitas da EBC.

Primeiro temos as dotações orçamentárias, a exploração

dos serviços de radiodifusão pública, no mínimo, 75% da contribuição

para o fomento da radiodifusão pública; da prestação de serviços a

entes públicos ou privados; da distribuição de conteúdo; modelos de

programação;  licenciamento  de  marcas  e  produtos  e  outras

atividades inerentes à comunicação.  Temos ainda doações, legados,

subvenções  e  outros  recursos  que  foram  destinados  por  pessoas

físicas ou jurídicas.  Apoio cultural de entidades de direito público,

direito privado, sob a forma de patrocínio de programas, eventos e

projetos.  Publicidade institucional de entidades de direito público e

direito privado, vedada a veiculação de anúncios, produtos e serviços.

Distribuição da publicidade legal.

Recursos  obtidos  dos  sistemas  instituídos  pela  Lei  n.

8.333, se não me engano essa é das Pronatec, Lei n. 8.685/93, Lei n.

11.437/2006.   Temos  ainda  recursos  provenientes  de  acordos  e

convênios.   Rendimentos  as  aplicações  financeiras  e  rendas

provenientes de outras fontes.  Essas outras fontes são geralmente

recuperação de despesas de exercícios anteriores, restituições.



Em  relação  à  contribuição  de  radiodifusão,  temos  a

seguinte situação hoje na EBC: como falamos inicialmente na lei, do

total  arrecadado,  20% é descontado de DRU – Desvinculação das

Receitas da União; 75%, descontados esses 20%, fica para a EBC,

2,5%  para  a  Anatel  e  22,5%  seriam  para  os  outros  órgãos

integrantes dos poderes da União no âmbito do Sistema Brasileiro de

Televisão Digital Terrestre.

A  partir  de  2010,  as  grandes  empresas  do  setor

ingressaram  com  medidas  judiciais  contestando  a  legalidade  da

contribuição.   Desde  então  parte  dos  pagamentos  estão  sendo

efetuados  e  depositados  em  juízo.   Esse  valor,  que  é  um  valor

estimado, não temos o número exato,  já ultrapassa um bilhão de

reais.   No  ano passado,  através  de um acordo  de ações  na área

jurídica  da  EBC,  conseguimos  levantar  365  milhões  dessas

contribuições,  que tinham sido feitos  depósitos  pela  TIM.   Desses

365, descontados os 20% de DRU, sobrou líquido para a EBC 285

milhões.

Aqui há um quadro demonstrando de 2008 até 2015, a

realização, sendo que 2015 está somente até o mês de maio.  Como

podemos observar, destacar principalmente, em 2014, realizamos um

total de 1.031 bilhão.  Por que esse valor?  Exatamente aqueles 285

milhões  que  entraram  mais  outros  recursos  que  tinham  sido

arrecadados normalmente pelo Tesouro, mas até então não tinham

sido repassados para a EBC.

Aqui  é  só  um  gráfico  demonstrando  esses  repasses.

Podemos observar, como falei anteriormente, um pico na linha azul,

que é exatamente 1.029 bilhão, de 2014.  E aqui temos um quadro

detalhado por fonte.  E fizemos uma comparação com a receita, LOA,

a receita realizada, e um quadro meramente ilustrativo embaixo entre



a diferença da LOA e a receita realizada.  Podemos observar em 2015

que  da  nossa  LOA,  que  são  627  milhões  para  esse  exercício,  já

executamos  200  milhões.   Se  se  fizer  uma média  simples,  ainda

estaríamos um pouco abaixo da média mensal simples.  No caso da

receita realizada, nesse exercício, já realizamos 350 milhões.  Esses

350  milhões,  boa  parte  deles,  em  torno  de  40%,  se  refere  às

transferências do Tesouro Nacional e da contribuição, que foram 143

milhões.

Um  dado  interessante,  a  estimativa  feita  pela  própria

Anatel  e  pela  SOFI,  é  que  essa  arrecadação  deveria  atingir  177

milhões no exercício.  Como estamos vendo, dificilmente vai alcançar

esse resultado.  O pico de arrecadação ocorre no início do mês de

abril,  já  que  a  contribuição  vence  no  dia  31  de  março.   Então,

estimamos que dentro da nossa área que devemos chegar, talvez, a

15 milhões, com a frustração em torno de 20 milhões em relação ao

que foi estimado pela SOFI.

Nesse quadro de baixo seria só uma demonstração de que

a EBC teria hoje aporte financeiro para suplementar o seu orçamento.

Podemos ver que em 2014 estamos com saldo de 420 milhões entre

o  que  foi  arrecadado  e  a  LOA  que  foi  concedida  para  a  EBC.

Inclusive, esse valor continua, pertence à EBC, desculpa, não só à

EBC,  mas  só  pode  ser  aplicado  na  contribuição  de  fomento  à

radiodifusão, não pode ser aplicado em outra finalidade.  O governo

não pode pegar esse dinheiro e, por exemplo, aplica na saúde ou em

alguma outra empresa.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Em

qualquer coisa da EBC?



O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Sim.  Da EBC ou, talvez, daqueles outros entes.  Então, ele tem de

ser totalmente voltado para o fomento da radiodifusão.  A EBC só vai

conseguir usar esses valores através de créditos suplementares, já

que  se  trata  de  excesso  de  arrecadação  vindo  de  exercícios

anteriores.

Um  detalhe  desse  valor  é  que  ele  tem  um

contingenciamento  de  92  milhões  exatamente  na  fonte  172  da

contribuição.  Foi uma estratégia do próprio governo, já que se trata

de  uma  estimativa  e  de  arrecadação  que  tem  questionamentos

judiciais,  então,  ela  não  tem  como  prever  exatamente  quem  vai

depositar em juízo ou quem vai recolher a contribuição para os cofres

do governo.  Então, por precaução a própria COFI já contingenciou

parte desse valor.  A EBC já entrou com pedido de crédito, em virtude

de já termos atingido 143 milhões.  Já pedimos uma abertura de

crédito  suplementar,  se  não  me  engano,  de  45  milhões  em cima

dessa contribuição.

Receita  realizada.   É só uma repetição daquele quadro

anterior.   Temos  ainda  algumas  ações  em  curso  no  âmbito  da

empresa para efetivar essa receita da contribuição do fomento da

radiodifusão  pública.   Em negociações,  principalmente,  a  diretoria

geral da empresa, está tentando uma reunião com os representantes

das  empresas  de  telefonia  que  foram as  vencedoras  do  leilão  da

Anatel,  e  elas  indicaram  interlocutor  para  agendamento  dessa

reunião.

No  último  contato  que  a  EBC  fez,  eles  ainda  não

conseguiram  agendar  uma  data  em  comum  que  permitisse  a

participação desses membros.  Então, a EBC está aguardando essa

reunião  para  verificar  quem  está  pagando,  qual  a  perspectiva,



principalmente  das  grandes  empresas  de  telecomunicações  que

recolhem os  maiores  valores,  de  repente,  não  fazerem mais  esse

depósito em juízo.

Acesso  à  informação dos  devedores.   Outra  dificuldade

que  estamos  tendo,  não  só  agora,  mas  desde  a  implantação  da

contribuição, é obter essas informações relativas ao montante, que

chamo de teto dessa arrecadação.  Até hoje não tivemos acesso a

uma listagem que informasse que “existem 180 mil contribuintes e

cada um com um valor individual”.  Até pela própria lei de criação,

essa atividade fica exclusiva da Anatel, é ela que tem de emitir os

boletos, cobrar e implementar as ações, se for o caso até judiciais

para recebimento desses valores.

Andamento  desse  processo.   Há  uma  ação  pela

SindiTelebrasil questionando essa contribuição.  Essa ação está hoje

em  tramitação  na  6ª  Vara  Judicial  do  Distrito  Federal.   Algumas

medidas que estão sendo implementadas.  Hoje, esse processo está

com vista pela Procuradoria da Anatel e deve retornar agora a partir

do mês de julho.  Uma vez retornando, esse processo será remetido

ao TRF para apreciação das apelações que o sindicato implantou.  A

Projur entrou com pedido e esse foi  deferido com prioridade para

remessa  desse  processo  para  a  EBC.   Esse  recurso  foi  recebido

apenas  com  efeito  devolutivo,  não  significa  que  já  tenha  um

andamento favorável para a EBC ou não.  Eles estão simplesmente

devolvendo com prioridade o processo para ser analisado pela EBC

novamente.

Relações institucionais que a EBC deve fazer.



O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É bom o

Marco explicar melhor essa parte.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Boa tarde, Conselheiros.  Boa tarde, diretores e demais...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Porque se

foi com efeito devolutivo, por que eles não nos pagaram?  Há duas

que não pagaram esse ano, estão devendo.  Vão pagar com juros e

correção?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – A informação que foi apresentada no slide é verdadeira.  O

assunto  já  foi  julgado  em  primeira  instância  e  foram  feitos  dois

recursos, um por parte da EBC e outro por parte do SindiTelebrasil.  O

recurso da EBC foi feito em virtude de uma parte do dispositivo da

sentença  que  previu  a  transferência  para  recurso  para  fonte  do

Tesouro.   Entendemos  que  esse  recurso  seria  transferido  para  a

Anatel e que deve ser transferido para a EBC.  O outro motivo foi em

função de que esse recurso deveria ser desbloqueado imediatamente,

tendo  em  vista  que  no  tipo  de  ação  cabe  meramente  o  efeito

devolutivo no recurso.

O que é o efeito devolutivo no recurso?  Você tem dois

tipos de efeitos, o suspensivo que suspende a execução da sentença

de  primeira  instância,  e  o  devolutivo  que  devolve  à  instância

judiciária superior a reanálise do mérito da ação.  O que aconteceu?

Não foi conferido efeito suspensivo, quer dizer, que a EBC poderia,

em tese, começar a utilizar os recursos.  Por que isso não acontece?



Porque a juíza de primeira instância entende que a utilização desses

recursos,  mesmo  o  efeito  sendo  meramente  devolutivo,  cabe  ao

tribunal  determinar,  porque a  apreciação  dos  efeitos  do recurso  é

feita  em  primeira  instância,  em  juízo  de  admissibilidade,  e  em

segunda instância pelo TRF.  Então, o TRF é que vai dar a palavra

final da utilização desse recurso.

Assim, estamos aguardando a manifestação da Anatel e,

posteriormente, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal,

que  irá  se  manifestar  sobre  isso.   E  que  esperamos  que  seja

favoravelmente à EBC.

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

saber se entendi.  O que acontece é o seguinte: quem é que decide

se  eles  têm  de  iniciar  aos  pagamentos  a  partir  de  agora,

independente do trânsito em julgado daquilo que está recolhido em

juízo do mérito da ação.  Quem decide?

O  que  você  está  dizendo  é  que  esse  efeito  decidiu  o

seguinte: quem vai decidir se eles têm de pagar a partir de agora,

independente daquilo que está depositado em juízo, é o TRF?  É isso?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Os recursos que foram depositados em juízo foram objeto de

uma  decisão  favorável  à  EBC,  decisão  essa  que  reconhece  a

legalidade e constitucionalidade do tributo.  A partir daí, aquele ato

que  está  sendo  impugnado,  que  seria  ilegal,  não  é  mais

reconhecidamente ilegal.  Então, a sentença está pronta a produzir

efeitos.  Contudo, o exame de admissibilidade do recurso é feito em



duplo grau, pelo juiz recorrido da primeira instância e pelo juiz que se

vai recorrer, que é a segunda instância.

Então, temos de aguardar a manifestação daquele juiz de

segunda instância, no caso aqui o Tribunal Regional Federal, para que

ele libere esses recursos e entenda que assim cabe por conta do

efeito meramente devolutivo.  É isso.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Então, não

depende da primeira instância saber se nós...

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – No que dependia, ela já liberou no entendimento que o efeito

é meramente devolutivo.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Não

apenas o que temos para receber, mas aquilo que está depositado em

juízo?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Tudo o que está depositado em juízo.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Essa é uma

informação nova para mim.  Até então eu achava que era só o daqui

para frente.  Portanto, depende da segunda instância liberar também

os recursos.



O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Exatamente.  Depende também de ela entender que não é

um recolhimento feito ao Tesouro, mas sim à Anatel, que prevaleceu

em primeira instância.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Eu já estou

aceitando.  Se o dinheiro vier, qualquer porta me interessa.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Esse recolhimento não será feito através GRU.  Provavelmente, a

justiça deve...

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Aí seria um alvará judicial, no caso, liberando em favor da

rubrica da Anatel.  Isso a justiça já fez uma vez nos recursos que

foram liberados judicialmente e o faria mais uma vez.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– O recurso recolhido via GRU, que já tem uma equação do próprio

SIAFI, que é essa repartição que a lei determina, já cai para cada um

dos  entes.   Então,  o  dinheiro  caiu  lá,  automaticamente  vai  o

percentual da EBC para a conta da EBC.

Finalizando um dado que passou na frente.  Esse valor

que arrecadamos, os recursos que recebemos em 2014, esses valores

estão aplicados, conseguimos uma autorização especial do Tesouro

Nacional, na conta única do Tesouro Nacional, que é uma aplicação

lastreada  praticamente  pela  taxa  SELIC,  é  muito  próxima,  é  uma



mistura de taxas, mas o valor é muito próximo da taxa SELIC.  Então,

só nesse exercício devemos ter, em média, em torno de 69 milhões

no final do ano com a arrecadação de rendimentos desses valores

que estão aplicados.

Como  eu  falei,  esse  valor,  apesar  de  ele  não  estar

consignado no orçamento da EBC,  que seria a  autorização para a

gente gastá-lo, mas ele está ficando com a EBC até quando a gente

consiga  colocar  isso  ou  na  proposta  orçamentária,  na  LOA,  Lei

Orçamentária,  ou  em  determinado  exercício  através  de  crédito

suplementar.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral)  –  Esclarecer  ao Conselho e aos  diretores  que esse recurso

necessariamente tem de vir à EBC, porque é um recurso vinculado,

não  pode  ser  utilizado  por  outra  área  do  governo  ou  do  Estado

brasileiro.   Ele  é  vinculado  diretamente  ao  financiamento  da

radiodifusão pública, conforme previsto art. 11, da Lei n. 11.652.  Daí

a necessidade de esse recurso ir para o caixa da Anatel e transferido

para a EBC diretamente.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Há uma

informação  adicional  importante  que  não  está  aí.   Esquecimento

nosso.  A avaliação, depois de um grande debate entre a Secretaria

do Orçamento Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional que vinha

considerando  esse  recurso  como  subvenção  do  Tesouro,  isso  foi

reavaliado  pelo  próprio  Tesouro  Nacional,  que  está  considerando

receita própria da EBC.



Isso  significa  o  seguinte:  há  dor  no  curto  prazo,  quer

dizer, é limão, porque significa que vou ter de pagar imposto de renda

sobre esse dinheiro.  É limão no curto prazo.  No longo prazo pode

ser a limonada, porque pode ser a condição de sermos considerados,

por intermédio dessa receita própria, ter os recursos suficientes para

bancar  o  nosso  custeio  e  a  nossa  folha  de  pagamento,  que

representaria  sermos  considerados  não  dependentes  do  Tesouro

Nacional.

Então,  no  curto  prazo  temos  de  pagar  imposto,  aliás,

parte dos recursos que pedimos abertura de crédito, no caso não é

para pagar o imposto, mas é para pagar os dividendos que foram

gerados por conta disso ao Tesouro Nacional.  Nosso balanço gerou

um lucro, que é um lucro contábil, e parte desse lucro não tinha como

colocar  em  nenhum  tipo  de  reserva,  eu  tinha  de  fazer  um

recolhimento obrigatório.  A outra parte nós conseguimos transformá-

la, tal como previa o nosso estatuto, conjugado com a Lei das S/As,

em um plano de investimento em torno de 50 e poucos milhões para

os próximos exercícios, 16 em diante.

Essas informações não estavam aí, mas são importantes

para a compreensão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Você acabou a apresentação?  Eu passo a palavra para os

conselheiros que quiserem fazer perguntas.

Conselheiro Takashi.



CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  O  Fioravante

explicou, o Nelson repetiu a explicação, serei chato e explicar pela

terceira vez.

Esse  recurso  é  muito  importante  porque  é  um recurso

público  que virá  para a  EBC sem depender  dos  humores  ou mal-

humores  do  governo  de  plantão.   Então,  é  um  recurso  muito

importante.

Quero parabenizar o Nelson e toda a sua equipe.  Nas

conversas que tivemos nos corredores, sei  que desde o dia que o

Nelson assumiu, ele vem se empenhando em conseguir liberar esses

recursos.  Então, quero dar os parabéns por esse feito.

Quero  fazer  uma  pergunta  dentro  das  colocações  que

você fez.  Não entendi, desculpa a pergunta de leigo, mas a reunião

com  as  grandes  operadoras  está  dependendo  de  conseguir  uma

agenda comum entre eles.  Não se pode fazer uma reunião com cada

operadora de cada vez?

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Deixo para o Fiorovante responder, porque ele está mais vinculado.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Na

verdade, está com a Andréia Barbosa.  Essa missão não está com o

Marco.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– O Nilson está aqui e tem informações.



O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA (Diretoria da Vice-

Presidência de Gestão e Relacionamento) – Boa tarde a todos.

Takashi, na verdade, essa proposta partiu justamente dos

encontros que a EBC, tendo representação no GIRED, esse grupo do

leilão dos 700 MHz, estão tomando as decisões sobre as necessidades

de investimento para esse processo da migração.  Eles propuseram

que  fossem  todos  reunidos  em  conjunto  para  tratar  dessa

negociação, tendo em vista a questão de estar sub judice e eles estão

junto, junto com a SindiTelebrasil, que foi citado aqui também.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Há  um

interesse comum entre nós e eles que tem a ver com o canal de

retorno para os conversores que serão utilizados, no caso, que serão

distribuídos para o pessoal do Bolsa Família, para ter a migração para

a TV digital, tanto nós, quanto deles.

Agora,  eu  não  sabia  que  estava  mais  adiantado  o

processo judicial.  Agora vou ter de negociar melhor isso, porque está

mais perto.  Não sei também, porque, às vezes, para no judiciário e

não anda mais.  Temos de avaliar qual a melhor situação, o que é

interesse comum da empresa.  O que sei é que neste momento há

uma convergência, com o do setor também, de obter a possibilidade

de  ter  o  canal  de  retorno  desses  14  milhões  de  domicílios  que

dificilmente teriam acesso à internet por esse meio.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu tenho uma pergunta também.



Eu queria entender que dinheiro é esse que foi liberado

pela TIM e por que só foi liberado pela TIM.  E os valores que foram

liberados.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Esses valores estavam depositados em juízo através de ações que a

área da EBC implementou.   Ela  conseguiu  levantar  esse valor  em

juízo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas a ações são contra cada uma das operadoras?

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Não.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É que a

TIM não desistiu da ação no mérito, mas abriu mão desses recursos e

ela pediu em juízo para que esses recursos fossem revertidos em

favor da Anatel, posteriormente isso chegou para a EBC.  Mas foi ela

que pediu.   Razoes,  acho  que há razões,  digamos,  sinalização do

setor  da  boa  vontade  de  negociar,  por  um  lado;  por  outro  lado

também é uma empresa que sabemos que está em negociações e

isso, às vezes, no balanço da empresa pesa como um custo que ela

não pode utilizar.  Se ela já utilizou para pagar aquilo que devia, isso

não  fica  pesando  no  balanço,  no  caso  de  ela  ter  de  fazer  uma

negociação com outras empresas.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas a TIM também entraria nessa negociação nova?  Essa

reunião com as operadoras?  Ou não?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Na

verdade, entra porque o interesse é comum, mas o nosso interesse,

neste momento, é o das demais operadoras.

Eu queria lembrar também outra coisa importante.  No

ano  passado,  apenas  a  Vivo,  das  grandes  operadoras,  não  fez  o

recolhimento normal.  Já esse ano, pelo valor menor, em torno de 80

milhões  a  menos,  sabemos  que  há  mais  uma empresa,  mas  não

sabemos  qual  das  duas  é,  por  isso  a  relação  da  Anatel  de  nos

informar  quais  as  empresas  que  efetivamente  recolheram,  porque

hoje não sei se foi a Oi, ou se foi a Claro.  Efetivamente, não sei qual

das duas deixou de recolher, não sei se recolheu em juízo ou não.

Essa informação a gente ainda não tem.

O que existe é o seguinte: a TIM continua recolhendo,

mais  uma outra  empresa  continua  recolhendo,  ela  não  está  mais

depositando em juízo, ela está recolhendo.  Agora, eles continuam

brigando  na  justiça  e,  depois,  tenho  100%  de  certeza  que  não

acontecerá, mas se porventura tiver uma decisão favorável em última

instância, teremos de devolver tudo aquilo que gastamos e com as

correções devidas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Quanto foram esses valores da TIM liberados?



O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

–  Foram  385  milhões.   Só  que  já  ficaram  20% de  DRU  para  o

governo.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Desvinculação de Receitas da União.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Já ficam 2,5% para nós nesse repasse ou não?

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Já ficou para a Anatel.  O interessante é que a Anatel, no momento,

está cobrando só 2,5%.  Não sabemos o motivo.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Então,

vamos renegociar isso aí.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Presidente, cabe esclarecer também, se me permitirem, o

recolhimento  tributário  pode  se  dar  em  juízo,  como  pagamento

integral  de tributo em juízo, você deposita e discute o direito que

lastreia aquele tributo, ou você pode fazer o pagamento ao credor do

tributo.

A TIM, após a decisão da sentença de primeira instância

que reconheceu a legalidade do tributo, parece-me que houve uma



negociação  de  mercado  de fusão.   E  nesse mercado  de  fusão  de

empresas, o passivo tributário é contabilizado.  Neste caso, há um

passivo, porque o débito está suspenso em juízo.  Então, o que ela

optou?  Ela optou por recolher e pagar o tributo, tendo em vista que

já havia uma decisão negativa em primeira instância, quer dizer, até

a data da fusão ela tem todos os créditos tributários dela quitados.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fusão com quem, a TIM?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Aí já não sei.  Aí já é uma operação de mercado.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Notícias

que saem no mercado.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Procurador

Geral) – Inclusive, foi uma justificativa nas tratativas com o advogado

da TIM.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só lembrar.

Aquela expressão “devolutiva” é justamente isso, ou seja, eles estão

pagando, mas se eles ganharem a ação, nós temos de devolver.  Isso

é que é por conta desse devolutivo e não suspensivo.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Eliane tem uma pergunta.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Ainda

estou meio “zureta” aqui.

Eu  queria  ouvir  de  novo.   Há  umas  coisas  que  acho

complicadas e sempre peço para falar a mim como se eu tivesse três

anos.

No ano passado, tivemos um balanço de lucro líquido de

95 milhões.  Estou entendendo que é justamente desse dinheiro que

veio.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Não só dele.  Ele também influencia.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Ele

também influencia.

De qualquer forma, com a transferência desse dinheiro,

entrei aqui no caixa da EBC.  Ele não pode ser contingenciado.  Isso

eu já entendi.  Ele é depositado para a gente direto, não é isso?  Não

passa por mais ninguém.



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Não  é

contingenciado.  É diferente.  Contingenciado qualquer recurso pode

ser.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E é, o nosso é.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Você não

vai gastar esse dinheiro que você tem.  O que existe é o seguinte: se

eu não gastar, ninguém mais pode gastar.  Essa é que é a diferença.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Esse foi  um trabalho que a EBC fez,  até o Nelson e a diretoria

fizeram,  que  parte  desse  valor,  como  não  estava  consignado  no

orçamento,  estava  ficando  com o  STN,  parado  na  conta  única  do

Tesouro.  Como a diretoria da empresa implementou ações e com a

liberação  dos  valores  bloqueados  pela  TIM,  trouxemos  isso  para

caixa da empresa.  Então, no momento, esse dinheiro, inclusive, está

no caixa da empresa.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Não

serve para pagar juros, no final das contas?  Superávit primário não

dá para usá-lo?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Desvinculação de Receitas da União, posso gastar no que eu quiser.

Pagar juros, não pode.  O que pode é gerar superávit primário, o que

é diferente.  Ele não pode pegar a minha fonte 172 para pagar os



juros do título do Tesouro Nacional, o que ele pode é fazer superávit

primário, não só com os nossos que são vinculados, mas todos os

fundos constitucionais, todos os demais.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Todos nós estamos no balanço geral da União.  Então, quando ele

fecha o balanço, esse saldo do caixa da EBC vai juntar com o saldo do

caixa da União e compõe um único saldo.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Certo.

Então, ainda dá para...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Por isso, no

curto prazo o limão e no longo prazo a limonada, porque na medida

em  que  depois,  quer  dizer,  agora,  isso  não  foi  uma  coisa,  a

assembleia geral nossa ratificando a recomendação do Tesouro está

dizendo que temos de considerar essa receita como receita própria.

À medida que é receita própria,  a força que tenho para dizer que

tenho essa  receita  própria,  é  um dinheiro  que tenho o  direito  de

gastar,  ninguém mais  pode,  inclusive,  evitar  o  contingenciamento

delas, é maior.

Antes, como era subvenção do Tesouro, é o Tesouro, o

Tesouro pode gastar lá e pode gastar aqui.  Agora, o Tesouro não

pode –  não é  que não pode,  poder,  sempre pode tudo  –,  mas  é

sempre mais  complicado para o  Tesouro contingenciar  tudo aquilo

que é receita própria de empresas ou órgãos que tenham.  Significa

que não acontece?  Não.  Não é que não acontece, às vezes acontece,



mas é mais fácil para a gente defender o não contingenciamento do

que se fosse considerado subvenção do Tesouro.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –

Compreendi.   De  qualquer  forma,  temos  ainda...   Tesouro

independente...  Por exemplo, no ano passado foi um orçamento de

meio  bilhão,  com  o  repasse  do  Fistel  para  a  gente,  a  União  vai

descontar o volume que repassa nesse orçamento?  Entendeu?  Faz

uma conta de...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É isso que

aconteceu no ano passado e também na projeção para esse ano com

os nossos protestos.  Não totalmente, tanto que o nosso orçamento

sai  de  50  alguma  coisa,  para  virtualmente  627.   Por  que

virtualmente?  Porque 92% foram para reserva de contingencia,  o

que tecnicamente é correto.  Eles disseram o seguinte: não sei se

você vai ter essa receita de 177 que a Anatel está prevendo aqui.  Só

que não tivemos os 177, mas tivemos 143, o que significa que já foi

mais do que aquilo que eles achavam que era o máximo que seria

dessa  receita.   Por  isso,  já  entramos  com  pedido  para  dizer  o

seguinte: agora quero chegar aos 143, posso gastar até aqui, porque

esse dinheiro você não estava contando com ele, ele entrou.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Mais

uma  questão.   Nosso  Ministro  da  Fazenda  está  negociando  neste

ajuste fiscal o aumento do Sistel.  O Ministério das Comunicações já

gritou  e  disse  que  não  gosta  muito  dessa  ideia,  que  atrapalha  a

banda larga,  etc.   Como estamos  nos  colocando nessa  discussão,



porque se aumenta lá, entendo que a gente vai ter muito mais dindin

cá.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Na

verdade,  é  o  contrário.   Quanto  mais  rápido  eles  construírem as

torres da tecnologia 4G, mais dinheiro entra para nós.  O valor que

está lá não vai alterar.  O nosso valor não é ‘x’ por cento de ‘y’, o

nosso valor é explícito, tem um valor certo, ou seja, para os 28 reais

que  as  companhias  têm  de  recolher  da  taxa  de  fiscalização,  da

instalação de cada aparelho celular,  1,40 real  é  da EBC, mas não

significa que é 5% do total daquilo que foi para celular.

Então,  para nós,  o  mais  importante  não é aumentar  a

alíquota  do  Sistel,  isso  para  o  Ministro  Levi  é  importante  para

caramba, mas o nosso importante é que as teles possam investir,

construir muitas torres, ter muito mais aparelhos com tecnologia 4G

funcionando por aí e, aí sim, isso se reverte em receita para nós.

O SR. AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO (DIAFI)

– Seria a expansão da rede de telecomunicações, teria um aumento...

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES –  Vou

torcer pelas teles a partir de agora.

Outra questão.  Já que estamos falando de financiamento

vou  voltar  a  bater  no  martelo  e  ver  o  colega  Edvaldo  para  me

lembrar, e é uma tecla que já apertei muito aqui e acho que vale

voltar  a  ela,  já  que  estou  deixando,  que  é  a  discussão  do

financiamento com a questão da captação.  Temos aqui a Diniz, e



nunca  consegui  nesses  dois  anos  e  antes  até  desses  dois  anos

compreender exatamente como é esse processo de captação, quanto

de  fato  recebemos  com  prestação  de  serviços  e  quanto  de  fato

recebemos com a venda de espaço de patrocínio, de apoio cultural e

de publicidade.  De novo a tecla, precisamos saber quanto que vem

desse setor e precisa saber quanto se gasta, quanto custa prestar o

serviço e se a conta no final é positiva.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A primeira

pergunta está respondida na planilha.  Vocês vão distribuir a planilha

e terão acesso a verificar que, realmente, a captação é muito aquém.

A  captação  nossa  ainda  está  no  mesmo patamar  da  captação  da

Acerp.  É muito pouco.  Acho que temos de trabalhar mais.  Não é só

na captação tradicional, temos insistido.  Na hora em que o Agripino

falou um monte de lei, aquilo lá é Lei Rouanet, Programa de Incentivo

à  Cultura,  coisas  que  precisamos  nos  capacitar  para  se  apropriar

também desses recursos.

Acho  que  há  outras  coisas  também  que  não  estamos

acostumados a fazer, mas devíamos.  Quando a gente vê que têm

projetos, está certo que são pequenos, os nossos sempre são tão

grandes, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando,

como, por exemplo, doações.  Hoje há projetos que são financiados

por doações.  Acho que deveríamos, talvez, trabalhar um pouco mais

essas questões também.

O foco nosso é tentar ampliar.  É isso, o grande potencial

de trabalhar mais, inclusive, em empresas privadas que possam ter,

sem alteração nenhuma de nossos conteúdos, de nossos princípios,

mas  que  elas  possam  querer  identificar  as  suas  marcas  com  os

conceitos de programas que temos.  Acho que isso é possível.  Tenho



cobrado  muito  isso.   Avançamos  um  certo  caminho.   Estamos

qualificando pessoas também para poder atuar mais nesse mercado.

Mas, neste momento, eu me sinto frustrado, porque achei que dois

anos atrás, um ano e meio atrás, a gente parecia que estava com

cenário  melhor  em termos  de  captação  do  que estou  entendendo

agora.

Na parte da prestação de serviço também, você vai, há

uma parte,  se estou certo  Agripino,  é  a  parte  que tem a ver  de

colocar a TV NBR no ar.  É isso?  E a outra parte são outros serviços

que  prestamos,  que  estão  ali  discriminados  e  ano  a  ano  vocês

percebem como isso tem influenciado.

Agora,  eu digo que há muito tempo sou obsessivo por

essa questão dos custos.  Acho que por mais que tecnicamente a

apuração  de  custos  me  diga  que  esteja  correto  e  dentro  dessa

apuração  de  custos  temos  segmentos  que  efetivamente,  estou

dizendo tecnicamente...  Brigo com esse tecnicamente, porque acho

que há um monte de informações que, como a nossa base...   Se

vocês derem uma olhada nessa parede que está desse lado aqui, não

sei  se  vocês  observaram,  conseguimos  botar  nessa  parede  aí  os

2.600 empregados que a EBC tem em cada uma das suas caixinhas

de coordenação, gerência, gerência executiva, etc.  Cada um deles

está  aí,  ainda  que  com  alguns  ajustes  que,  na  última  hora,  as

pessoas:  “não,  este  não  está  comigo,  não;  isso  aqui  é  lá  do

Maranhão; isso aqui não sei o quê”.  Então, alguns ajustes que estão

sendo feitos nas próximas duas semanas e teremos.

Inclusive, a outra questão é o dimensionamento de como

essas pessoas nessa força de trabalho estão distribuídas em relação

ao tempo, ao período.   Quantas horas  e pessoa trabalha,  se tem

prorrogação de jornada, qual o período, como movimento, quais as



escalas  de  trabalho  que  preciso,  para  eu  saber  se,  efetivamente,

preciso de mais  pessoas ou preciso alterar  as escalas de trabalho

para eu conseguir dar cobertura maior com o mesmo contingente.

Esse trabalho, eu, pelo menos, estou aqui há um ano e

dez meses em que eu queria ver esse trabalho.  Aí tinha problema de

sistemas, vários problemas, vem a absorção da CEB, várias outras

coisas.  Conseguimos, finalmente, com um novo sistema que integra

todos os nossos sistemas da base de dados, pois a gente não tinha

um sistema integrador e ele ainda não está pronto, mas na área de

Pessoal conseguimos terminar primeiro.

E essa base de dados é que vai nos permitir fazer essa

conta para  chegarmos  exatamente  cada contrato  ou segmento  de

contrato, porque qual a dificuldade técnica aí?  Tenho pessoas que

trabalham para mais de um produto, vamos dizer.  Tenho pessoas que

estão trabalhando na prestação de serviço para a NBR, mas também

nas transmissões ao vivo, que são dois tipos de controle diferentes.

Tenho pessoas da área do gerenciamento de tudo isso, que fazem a

gestão e tenho de distribuir um pouco para cada ramo de negócio.

Tenho pessoas  que  trabalham para  o  rádio  e  para  cada  uma das

emissoras de rádio e tenho de distribuir qual a carga que ela dá para

cada uma.   Tenho pessoas  trabalhando para a  televisão e para  o

rádio.  Tenho de redistribuir tudo isso para o saber o seguinte, e aí

vamos chegar lá.

Não me basta saber o custo.  É o custo de cada caixinha,

mas é o custo que cada caixinha influencia no custo de cada uma das

nossas plataformas, TV Brasil, TV Brasil Internacional, cada uma das

emissoras de rádio, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional, e aí vem

o serviço,  mídia  impressa,  publicidade legal  e  esses  dois  tipos  de



prestação de serviço que temos mais, a área de negócio e captação.

Isso está ficando pronto.

Agora, bem entendido, essa fotografia vai sair e, se sair,

vai  dizer  o  seguinte:  estamos  tendo  prejuízo  nessa  prestação  de

serviço?  Vamos renegociar contrato.  Por quê?  O grande problema é

que sem essa base de dados toda funcionando, tecnicamente eu tinha

a informação da área técnica responsável de que o serviço está legal,

está sendo prestado e está tendo ‘x’ de lucro.  Agora, não confundir

esse lucro  com o lucro contábil,  porque o lucro  contábil  não vem

disso.  Isso aí é uma receita.  O lucro contábil, basicamente, veio da

subvenção e dos investimentos, ou seja, aquilo chamado subvenção

do  Tesouro  usado  para  o  investimento  e  mais  a  contribuição,  e

principalmente  os  ganhos  que  tivemos  com  a  aplicação  das

contribuições.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Muito

legal.  Bacana.  Trabalheira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mais alguma questão?

Agradeço  muito  ao  Agripino,  ao  Fioravante.   Muito

obrigada a vocês todos que estão na primeira fila.

Passemos ao encaminhamento para o Seminário sobre o

modelo institucional da EBC.  Ontem tivemos uma reunião com várias

entidades.   Peço  à  Rita  para  fazer  um relato  da  situação  e  para

encaminharmos.



Rita.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – É um

rápido informe sobre a reunião deu encaminhamento a uma proposta

feita numa reunião de Câmaras Temáticas com alguns convidados.

Fizemos uma segunda reunião ontem com a participação, e vou ler os

participantes, além do Conselho Curador, vieram representantes da

SECOM, do Ministério da Cultura, do Ministério da Comunicação, que

não integra o Conselho Curador, do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação e representantes da sociedade civil e direção da EBC.

Foi  feita  a  proposta  de  realizar  um seminário  sobre  o

modelo  institucional  da  EBC  e  todos  os  presentes  concordaram a

necessidade da realização do seminário.  Já ficou uma data prevista

de 11 e 12 de agosto próximos, para que coincida com a próxima

reunião  do  Conselho  Curador,  que  foi  sugerida  para  o  dia  13  de

agosto.

A ideia é que se possa debater.  São vários assuntos.  Há

uma  ansiedade  em  debate  em  relação  à  EBC,  eles  estariam

vinculados a dois eixos.  A proposta é que se debatam os principais,

que  são  autonomia  e  vinculação  da  EBC,  e  o  financiamento  e  a

sustentabilidade.   Além  disso,  foram  propostos  outros  temas.   É

preciso incorporar a discussão em torno do conteúdo.  Aí se formam

grupos de trabalho em torno desses eixos.  A questão do conteúdo

deve  ser  trabalhada  nesse  espaço,  como  vamos  incorporar  essa

questão que foi levantada.  A grande preocupação é não perder o

foco desse seminário, que é discutir o modelo institucional e a relação

de conteúdo com modelo institucional.



Para coordenar os trabalhos, foi  proposto um grupo de

trabalho com a presença de representantes de todos os setores que

estavam ali presentes, que a composição total seria de oito pessoas,

sendo uma vaga para a SECOM, uma para o Ministério da Cultura,

uma vaga para o Conselho Curador, uma vaga para os empregados

da EBC, uma vaga para um representante da academia, uma para

produtores de conteúdo e uma para as demais áreas da sociedade

civil.

Então,  precisamos  definir  a  representação  do  Conselho

para  coordenar  essa  comissão  e  também  uma  data  da  primeira

reunião do grupo.  O grupo ficará responsável pelo lançamento de

uma chamada pública para o envio de contribuições sobre o modelo

institucional da EBC, que vai servir de base para a realização desse

seminário.

A Secretaria do Conselho Curador que está participando e

organizando diretamente do processo junto com todos esses atores

da organização do seminário e, particularmente, eu gostaria que a

Mariana viesse também para esclarecer dúvidas que tenhamos em

relação  ao  seminário  e  detalhes  do  processo  organizativo,  porque

vamos ter de contar com a Secretaria full time, pois sabemos como é

a participação das entidades num processo organizativo, todo mundo

com uma agenda e estará numa dependência, um trabalho intensivo.

O tempo é curto.

Mariana, eu gostaria que você viesse ajudar a dar mais

detalhes.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISSOLA – Eu tenho

uma pergunta.  Consta aqui na nossa ata da última reunião que a



partir  da  reunião  nas  Câmaras  Temáticas,  onde  decidimos  pela

realização do  seminário,  formamos  um grupo organizador  do qual

fazem parte a Ima, eu, Eliane e o conselheiro Mário.  Então, quero

saber  como  ficou  isso,  porque  é  um  seminário  do  Conselho  que

estamos organizando e o Conselho, segundo a reunião da ontem, é

um de oito.  Queria saber como podemos trabalhar com esses dois

grupos.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Essa

é  uma questão  política,  inclusive.   Porque  tivemos  a  reunião  das

Câmaras e fizemos esse encaminhamento para levar o conjunto de

propostas para outros atores que não só o Conselho.  A proposta que

foi discutida, partiu uma proposta da sociedade civil, de se organizar

de uma forma com não tanta predominância do Conselho Curador na

participação,  ou  formaríamos  um  grupo  de  coordenação  muito

grande.  Essa foi a proposta.  Também fica a proposta de se organizar

em torno dos eixos temáticos.  É um debate para o Conselho.

Infelizmente,  antes  desse  processo  da  constituição  da

comissão  organizadora,  você  teve  de  sair.   Nós,  realmente,  não

colocamos  uma  questão  de  encaminhamento  de  Câmaras  para  a

reunião que, na verdade, seria mais deliberativa, de como a gente

trabalharia no processo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Na verdade, essa composição da comissão organizadora foi

para contemplar, claro, para não ficar...  Como ela falou, tinha uma

proposta  que  eram  seis  conselheiros  e  achamos  que  não  era

aceitável.



Sugiro que essas quatro pessoas que foram indicadas pela

Câmara atuem junto com a gente aqui na Secretaria, porque vamos

receber  muitas  propostas  e  vamos  ter  de  filtrar  tudo,  então,  um

conselheiro só ficará difícil.  Essa pode ser a contribuição desse grupo

das Câmaras Temáticas.  O que você acha?

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL  BRISSOLA –  Eu  só

queria  entender  quem é  o  organizador  do  evento,  porque  muitas

decisões são tomadas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Tanto  é  assim que  a  coordenadora  deste  grupo  será  a

conselheira Rita,  justamente por isso,  ficou muito claro.   Algumas

pessoas até não gostaram muito e questionaram, mas a presidência

do grupo será do Conselho.  É isso.

Quero saber  se essa solução contempla.   Todo mundo,

claro,  pode  participar,  mas  vocês  quatro  serão  chamados  para

analisar, filtrar, incluir ou excluir propostas.  Contempla?  Sim, Ima?

Tudo bem, Evelin?  Então, está bom.

Nós iniciamos esse grupo de trabalho sobre autonomia,

que era o nome, e chegamos à conclusão de que íamos ficar falando

entre nós aqui, então, resolvemos ampliar a discussão.  Foi por isso

que essa composição da comissão foi diversa.

Mariana, microfone, por favor.



A  SRA.  MARIANA  MARTINS –  Além  dos

esclarecimentos, farei uma sugestão por ter acompanhado desde o

início a reunião da câmara temática.  Uma das coisas que o seminário

exige  e  foi  de  onde  surgiu  dentro  da  nossa  reunião  da  câmara

temática  essa  sugestão,  é  que  nós  também temos  de  mandar  a

contribuição  do  Conselho  Curador,  sistematizar  aquela  conversa.

Acho  que  esse  grupo,  mais  do  que  qualquer  outra  coisa,  poderia

sistematizar  a  contribuição  do  Conselho  Curador  que  foi  discutida

naquela câmara temática.

A gente saiu de lá, de fato, com a sugestão, que será a

sugestão encaminhada.  Desde o início deixamos claro que queremos

que todos os setores da sociedade que foram convidados para esse

momento apresentem suas contribuições formalmente.  Esse grupo

poderia ficar responsável por apresentar,  sistematizar e apresentar

sugestão que o Conselho Curador dará para esse seminário.

Já entrando no modelo, explicando um pouco o que foi

pensado e como será feito,  e algumas coisas que a gente precisa

fechar ainda, precisamos dos nomes, porque fechamos as categorias,

como está distribuído,  só  que precisamos dos  nomes de cada um

desses atores.  A minha sugestão é que no máximo até segunda-feira

que vem, porque temos muito pouco tempo de hoje para o seminário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nós é que vamos ter de provocar e cobrar.

A SRA.  MARIANA MARTINS –  Sim.   Por  isso  estou

colocando  a  sugestão  de  segunda-feira  o  dia  máximo  de  que  a

empresa,  os  funcionários,  os  movimentos  sociais,  a  academia



cheguem com seus nomes, porque precisamos oficializar a primeira

reunião  desse  grupo,  porque  precisamos  dar  um  tempo  mínimo,

precisamos fazer essa chamada pública para contribuições, precisa-se

dar  um  período  mínimo  para  que  essas  contribuições  sejam

elaboradas,  porque,  lógico,  cada  setor  vai  conversar  com os  seus

pares para fazer suas contribuições e isso exige um tempo.

Se  se  queremos  fazer  neste  modelo,  entregando  um

caderno  de  sugestões  antes  para  que  todo  mundo  venha  para  o

seminário preparado e munido das sugestões dos outros, inclusive,

discutindo em cima de sugestões dos demais, isso precisa ser feito

com antecedência.   Então,  temos  de  certa  forma correr  contra  o

tempo.

A sugestão é que esse grupo dê os nomes até a próxima

segunda-feira e que saiamos daqui com a data da primeira reunião do

grupo de trabalho.   E,  lógico,  a Secretaria  está à  disposição para

organizar reunião, enfim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Você tem de fazer  um calendário  com datas,  prazos,  e

provocar...

A SRA. MARIANA MARTINS – Eu coloquei na sugestão

de ontem já, que a gente abriria a partir de 20 de junho a 17 de julho

o encaminhamento de sugestões.  Só que preciso que o grupo de

trabalho aprove ou não essas datas.  A partir do dia 20, as comissões

analisariam  a  pertinência  temática  de  cada  sugestão  recebida,

organizaria os temas e redistribuiria para todos terem, pelo menos,

10 dias para ler a contribuição dos demais antes do seminário.



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Um

encaminhamento talvez para facilitar mesmo no início.  Temos três

instancias  de  representação  de  empregados,  Conselho  de

Administração, Conselho Curador e a representação dos funcionários,

e  as  três  estão  presentes  aqui.   Eu  queria  que  entrassem  num

consenso para saber quem vai representar.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Isso

podemos discutir entre nós, funcionários.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Exatamente  isso.   Estou  só  propondo.   Como  o  negócio  é  para

segunda-feira, que os três sentassem e discutissem, porque não vou

fazer uma votação e eleição de 2600 empregados.  Então, as três

instâncias se reúnem e escolhem por consenso.

A SRA. MARIANA MARTINS – É isso.  A EBC terá de

indicar a sua representação até segunda-feira, a academia terá de

indicar até segunda-feira e terei de comunicar isso ao Paulino, que

era quem estava lá na hora, o movimento social indica até segunda-

feira.  Cada um toma conta do seu.  Os ministérios até segunda-feira.

Já está avisado.  Quem está aqui, a gente já considera como avisado

que até segunda-feira indica o nome, encaminhar sugestão para o e-

mail do Conselho Curador.



CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Só

para  reduzir  a  ansiedade  de  nós,  funcionários,  sempre  os

funcionários,  a  gente  dá  trabalho.   Essa  discussão,  já  estamos

colocando no grupo das lideranças, das representações onde estão

eu, Edvaldo, Isa e a comissão de trabalhadores.  Já está na roda a

discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Você também terá de fazer um acordo para ver quem da

direção vai.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Isso todo

mundo tem de fazer.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho que vai pegar fogo esse seminário.

Rosane pediu a palavra.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Primeiro,

falar da importância da realização desse seminário e da importância

de  envolvermos  o  máximo  de  contribuições  possível.   Não  é  um

seminário de caráter massivo, mas de caráter mais representativo,

elaborativo.   Mas  é  importante  garantirmos  um bom debate  para

além do Conselho, das entidades, dos movimentos sociais.  Acho isso

algo bastante importante, enriquecedor para o debate.



É claro que um seminário nunca é um espaço de decisão,

é um espaço de elaboração.  Não será nesse seminário que iremos

discutir e nem aprovar qual o modelo institucional.  É um processo de

debate,  os  debates  de  instâncias  são  outros.   É  importante

articularmos o máximo de participação possível.

Outra discussão que eu queria fazer, na verdade, é só dar

um informe.   Ontem,  quando  marcamos  a  data,  não  olhamos  os

demais calendários, e nessa data do seminário é a data da Marcha

das Margaridas.  É uma data de muita mobilização social, então, é

uma data um pouco delicada.  Não é o meu caso, não estou à frente

da coordenação da Marcha das Margaridas, vou participar em algum

momento, é claro, mas os outros movimentos...   Só para a gente

saber  que  estamos  concorrendo  com  essa  data,  a  Marcha  das

Margaridas, que é um evento que deve ter, com certeza, mais de 150

mil  mulheres  do  campo  que  estão  vindo  para  cá.   É  um grande

evento.

A  proposta  da  Marcha  das  Margaridas  é  um

acampamento.  As pessoas começam a chegar no dia 10.  Será um

acampamento  no  estádio,  antigo  Mané  Garrincha.   Debates  e

mobilizações no dia 11 e uma grande marcha e caminhada de rua no

dia 12.  Essa é a proposta da Marcha das Margaridas que estará aqui

nessa  mesma  data.   Ao  mesmo  tempo,  é  uma  oportunidade  de

acompanharmos  a  Marcha.   Eu  só  queria  trazer  a  título  de

informação.

Já  discutimos,  na  sociedade  civil,  a  representação  da

sociedade civil será o FNDC.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Consulto os conselheiros, com base nessa informação da

Rosane, como proceder.  Mantemos a data aprovada?

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Foi

uma reunião ontem com várias representações.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Não

estou pedindo para mudar, só estou dando um informe.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu só estou dizendo que é para avaliar.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Acho

que as organizações que vão participar da Marcha das Margaridas

podem indicar a pessoa que estará discutindo comunicação no fórum.

Para  a  gente  alterar,  em  função  do  evento,  teríamos  de  estar

consultando todo mundo que esteve ontem, e não seria mais possível

no prazo, eu acho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, mantemos a data?  Você vai poder participar?

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Só não

vou na caminhada, nos demais estarei aqui.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mantemos a data?  Mantemos.

Mais  alguma  coisa  que  preciso  lembrar  sobre  esse

assunto?   Dias  11,  12  e  13  é  a  reunião  do  Conselho,  por  isso

marcamos essas datas.

Passo a palavra a Joseti.  E já descobri por que ela se

atrasou,  porque  hoje  é  aniversário  dela  e,  provavelmente,  ela  foi

almoçar mais longe.  Uma salva de palmas para ela.  Só de castigo,

você terá um pouco de tempo menor, de presente de aniversário.

Por favor, Joseti.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidoria)  –  Obrigado  a

todos e a todas.  Este Conselho é tão carinhoso.  Realmente, teve um

brinde e por isso me atrasei um pouco.

Antes de começar a apresentação, eu gostaria de fazer

chegar à mão da Presidência e,  portanto,  de todo o Conselho,  os

boletins  diários  de  Ouvidoria,  que  trazem  exatamente  o  que  foi

solicitado durante a apresentação da professora da Federal  do Rio

Grande do Sul, que esses boletins ou essas recomendações e análises

deveriam  chegar  ao  Conselho  e  ser  de  conhecimento  e  uma

divulgação mais ampla aqui.

Então,  eu queria dizer que regularmente que,  tanto da

UnB, quando da URGs, quando chegavam os relatórios, eu tirava a

parte  mais  metodológica  que  é  sempre  muito  repetitiva,  mas

necessário a um trabalho desse, porém colocava a parte de análise,

de recomendações, de críticas, de elogios, enfim, essa parte mais de



interesse mais imediato para promoção de mudanças ou de melhorias

nos  produtos,  eu  colocava  em  boletins  diários  para  a  Diretoria

Executiva.   Portanto,  todas  as  análises  são  de  conhecimento  da

diretoria.

Esse caderno que fizemos agora rapidamente com todos

os boletins é o da UnB, que fez análise de três rádios da EBC de

Brasília.   Eu gostaria que os conselheiros passassem até chegar à

mão da Presidenta.  Esse aqui, como vocês viram, a Federal do Rio

Grande do Sul fez um trabalho, digamos, de peso, com aqueles livros

imensos  resultado das análises.   Então,  esse aqui  são os boletins

diários  com  todos  os  relatórios  que  nos  foram  encaminhados

semanalmente.   Fora  isso,  as  edições  digitais  que  eram

encaminhadas.  Não sei se já foi feito, eu solicitei que encaminhasse

à Secretaria do Conselho para que, depois, fosse disponibilizado para

todos os conselheiros, conforme foi pedido na reunião inicial.

Em  relação  a  alguns  apontamentos  que  fizeram  em

relação à pesquisa e à Ouvidoria, ao final da apresentação estarei à

disposição para responder.  Eu anotei aqui alguns aspectos, mas eu

gostaria  de passar  logo,  como o tempo encurtou,  para  análise os

aspectos que chamaram mais atenção.  O relatório é completo, está

aqui, como vocês podem ver, mas os aspectos mais significativos que

merecem ser destacados no sentido de que precisam de um pouco

mais de investimento, em termos de qualidade, foram os seguintes:

1  –  Podemos  perceber,  com  os  acontecimentos,

principalmente e notadamente aquela repressão violenta da polícia

aos professores na manifestação no Paraná.  Isso chamou a atenção

da Ouvidoria para o seguinte aspecto: achamos, pela maneira como

foi feita a cobertura, que eventualmente não haveria equipe lá e que

o tratamento que foi dado ao assunto devia-se a isto, não ter equipes



e tudo o mais.  Mas temos lá, sim, havia.  Não é que temos, mas

temos lá uma parceira da pública estadual,  mas a cobertura ficou

muito aquém do que todos nós vimos em todos os veículos e nos

causou essa preocupação.

Aqui, na página 19, há o descritivo da matéria, onde foi

tratado de maneira muito aquém do que realmente aquele evento foi

em termos de violência,  em termos de repressão aos professores.

Além disso, há um detalhe, ao final da notícia a repórter informa que

até  o  fechamento  da matéria  o  governo e  a  polícia  não havia  se

pronunciado sobre o ocorrido.  Só que na Agência Brasil,  desde a

véspera, já havia manifestações sobre isso, inclusive, com a posição

da polícia e do governo.  Consideramos que poderia ter havido uma

dificuldade de acesso para cobertura.  Pedimos um monitoramento

para fazer uma verificação e a resposta foi irônica, quer dizer, “que

manifestação?”   Não  posso  desenvolver  isso  porque  foi  o

monitoramento que retornou com essa informação.

Então, isso chama a atenção.  E começamos a observar

outras  matérias  que  vêm  de  praças  e,  eventualmente,  têm  uma

abordagem  que  nos  demonstra  que  há  possivelmente  uma

subordinação das praças aos governos locais ou há interesses locais

governos.  Temos aqui também como exemplo disso, na página 57,

esse é mais contundente, foi uma rebelião no presídio de Feira de

Santana, na Bahia.  A matéria tem uma série de problemas que estão

aqui  analisados,  mas  ainda  na  ordem de  que,  eventualmente,  as

equipes  locais  precisam  de  um  pouco  mais  ou  de  cuidado,  de

observação,  de  supervisão,  ou  mesmo  se  o  evento  tem  uma

dimensão  mais  forte,  que  haja  um  encaminhamento  de  equipes

daqui.  Não estou querendo orientar o que seja ou não, mas chamar

a atenção para o fato que requer esse cuidado.



Então,  no  evento  de  Feira  de  Santana,  na  rebelião  do

presídio,  foram feitas 49 pessoas de reféns, 41 eram mulheres, 3

gestantes,  7 crianças e 8 pessoas morreram.  A matéria  era fria,

digamos  assim.   No  final  das  contas,  havia  43  reféns,  não  havia

personagem nessa matéria.  Quem foi ouvido na matéria...  Vou ler o

texto  que  está  aqui  e,  ao  contrário,  a  reportagem  privilegia  o

posicionamento  do  vereador  que  preside  a  Comissão  de  Direitos

Humanos  da  Câmara,  não  que  não  se  deva  fazer  isso,  que  haja

qualquer  impeditivo  sobre  um  vereador,  um  governador,  um

deputado, o que seja, falar numa matéria, ainda mais que representa

uma comissão, só que nem havia notícia, para noticiar o que ainda

não  era  notícia.   “A  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara

Municipal  de Feira  de Santana,  na Bahia,  se reunirá  amanhã para

discutir as condições do conjunto penal de Feira de Santana”.  Há

uma série de outras inadequações na matéria, mas o que me chamou

a atenção foi justamente a necessidade de cuidado para o que vem

dos estados e que não é de controle mais imediato do jornalismo da

EBC, digamos, aqui na sede, na cabeça de rede, ou como chamam.

Uma  outra  tendência  que  notamos  e  que  acaba

interferindo de uma certa maneira na notícia, seja para o bem, seja

para o mal,  não está aqui em questão,  se a intenção é enaltecer

alguma coisa ou desmerecer outra, mas a hipérbole com que alguns

assuntos  são  iniciados,  “em  menos  de  um  mês  aconteceu  outra

manifestação”, “depois de ter feito isso, o Ministério Público”.  Então,

o  leade que começa com uma hipérbole da notícia, muitas vezes se

apropriando de situações que não são efetivamente parte da notícia,

mas  que  são  projeções  do  que  poderia  acontecer  com  o

desenvolvimento da notícia.   Os  detalhes  mais  apurados  estão no

relatório em relação às matérias.



A cobertura das manifestações foi  bastante equilibrada,

levando em consideração todas as, esse é o Relatório de Abril/Maio,

nossas dificuldades que já foram relatadas aqui mais de uma vez pela

diretora de Jornalismo, mas foram bem equilibradas, com destaque

para  aquela  do  Rio,  página  22,  que  naquela  manifestação  havia

muitos aspectos e percebemos que há muitos aspectos envolvidos na

manifestação.   Há  muitas  pessoas  querendo  coisas  diversas

aproveitando o movimento e há muita gente que não tem nada a ver

com aquilo  e,  inclusive,  vão  para  se  divertir.   É  um conjunto  de

coisas.   Mas  a tendência  a  cobrir  manifestação por categoria,  por

bloco fechado, por definição fechada, isso nos coloca numa armadilha

muitas vezes.

A cobertura  do Rio,  na Avenida Atlântica,  mostrou que

tinha  ali  um  monte  de  movimentos,  uns  diferentes  dos  outros,

querendo  coisas  muito  diferentes  daquelas  que  estavam  sendo

“blocadamente” indicadas como impeachment, Fora PT e uma oura

categoria.  Em geral, a mídia privada cobre dessa forma, categoriza,

pelo  menos  foi  o  que  notamos  na  análise  comparativa,  a

manifestação e fica se dizendo permanentemente que a manifestação

é contra isso, aquilo e aquilo.

Nas  primeiras  manifestações  de  junho,  é  preciso  notar

que  houve  uma  fragmentação  do  que  poderia  estar  ali  sendo

efetivamente motivo da manifestação.  Então, ela se categorizou de

uma  série  de  formas,  numa  primeira  manchete  pedia  isso,  na

segunda pedia aquilo, então, isso é uma estratégia de comunicação

que  fere  principalmente  aquilo  que  prezamos  tanto,  que  é  a

consciência crítica do cidadão ao olhar os fatos e tirar suas próprias

análises.   Então,  nessa cobertura  na Avenida Atlântica,  no Rio  de

Janeiro,  dessa manifestação, a matéria foi  plenamente e correta e

mostrava que tinha até professores de Educação Física lutando para



que a profissão regulamentada, que qualquer um não pudesse ser

professor, mas apenas aqueles.  Então, mostrou variedade de temas

que estavam ali, o que, evidentemente, mostra que aquela força do

sentido blocado do que estão ali querendo reduz, e isso é um fato

que precisa ser analisado com bastante cuidado para não incorrermos

no risco de seguir a manada e o mainstream da mídia privada.

Nas outras, mais ou menos seguimos o mesmo foco.  Na

Avenida Paulista, por exemplo, teve uma matéria muito interessante.

Pendemos,  às  vezes,  por  um  lado,  às  vezes,  para  o  outro,  na

manifestação da Avenida Paulista onde mais se falava na volta, na

intervenção militar constitucional, a matéria vem e relata e, depois,

se perde quase num debate, num diálogo dizendo que foi a ditadura,

ela perde foco ali e desvia.  Quando, sendo uma matéria em meio

digital, ela poderia chamar, inclusive, um belíssimo trabalho que já foi

feito  dos  50  Anos  da  Ditadura,  num link  para  uma matéria  mais

completa  do  que  perder  o  foco  naquela  ali  e  debater.   Porque  a

impressão que dá é que o repórter está tentando convencer alguém

de  alguma  coisa  e  sabemos  que  não  precisamos  que  ninguém

convença  ninguém  para  isso.   Embora  seja  necessário  que

marquemos posição permanentemente, mas de uma maneira mais

equilibrada, para não parecer que o jornalismo é parcial.

Uma outra coisa, matérias que já começam com assuntos

já em andamento, não informam o início e, muitas vezes, também

não informam o final, além da tendência em não “suítar” assuntos

que não são chamados e que depois não se ouve mais falar deles.

Temos aqui na página 59 um exemplo mais contundente, justamente

a rebelião do presídio de Feira de Santana.  Termina a rebelião em

Feira de Santana.  Não tínhamos dado ainda nenhuma matéria que

havia uma rebelião.  Ela trata de maneira muito fria o assunto que

teve mortes, 49 pessoas de reféns, mulheres, gestantes e, no final,



não confere duas outras pessoas que tinham ido para o hospital que

também morreram, ou seja, não oferece o fechamento.  Então, não

teve começo, porque o assunto não foi acompanhado desde o início, e

não se referiu, não deu mesmo que atrasado, a rebelião, enfim, e não

terminou, porque não deu, e os jornais de Feira de Santana e os

jornais virtuais todos já estavam dando, e o número de mortos já

tinha amentado.  É preciso, nesse aspecto, cuidado, ter uma certa

necessidade de ter cuidado com esses fatos.

Caminhos  da  Reportagem,  hoje  foi  referido  aqui,  uma

belíssima matéria.  Ecos da Escravidão.  Olhamos e olhamos de novo

e,  depois,  olhamos em conjunto já  no prazer  da audiência.   Uma

reportagem belíssima, um trabalho muito bonito.  Da primeira vez

que fiz uma análise do Caminhos da Reportagem, foi Cem Anos do

Gonzagão, que foi muito elogioso.  O que mais interessa no trabalho

da  Ouvidoria  é  justamente  a  crítica,  porque  pode  ajudar  a

qualificação, a encontrar problemas, a melhorar, e que o elogio nos

alegra, mas dura pouco e não resolve muita coisa, a não ser que

peguemos o  exemplo  e  distribua,  compartilhe,  multiplique com os

nossos.

Na época, lembro que aquele trabalho tão bem-sucedido

fosse compartilhado com os demais colegas, que a equipe pudesse

ser  entrevistada  ou  dar  entrevista  para  os  nossos  colegas,  para

mostrar  como  eles  trabalham de  uma  maneira  tão  competente  e

eficiente.  Até recomendo que todos assistam porque foi um trabalho

muito bonito, realmente.  Ecos da Escravidão.

Temos uma boa notícia.  No Esporte, página 39, olhamos

com cuidado  novamente  a  transmissão  da  Série  C  e  essa  estava

absolutamente  primorosa.   A  Ouvidoria  comemorou.   O  público

percebeu, recebemos várias manifestações de como a cobertura foi



bem-feita.  Analisamos cada detalhe, o trabalho estava muito bem-

feito  com  todos  os  detalhes.   Eram  times  pequenos,  mas  todos

referidos  com a  mesma grandeza  que  estariam com um time  de

primeira  divisão.   Considero  que  isso  é  um avanço.   A  gente  já

reclamou tanto  aqui  do esporte  e até  batizamos com o título  de,

finalmente, Show de Bola.

Nas manhãs de sábado, fizemos a análise de uma manhã

de sábado e percebemos, por esse trabalho, alguns problemas que se

repetem historicamente aqui.  Um deles é a questão do áudio.  O

áudio, na TV Brasil, historicamente, padece de uma onda de falta de

equalização.   Ele berra.   As pessoas têm de assistir  com controle

remoto  para  não  atrapalhar  as  outras  pessoas  que  estão  fazendo

outras coisas no ambiente.  Então, quando entra o intervalo, tem de

baixar  rápido,  porque  berra,  ou  então  quando  volta.   Agora,  no

sábado,  percebemos  isso  durante  o  próprio  programa,  a  falta  de

equalização  de  áudio  entre  matéria,  entre  as  matérias,  entre

apresentação e matéria, também nos intervalos.

Outra  coisa  que tem acontecido  muito  também são  as

chamadas em descompasso.  Vimos da manhã de sábado até meio-

dia muitas chamadas de que o programa passaria naquele sábado,

começava a dizer que “assista neste sábado”, falava do programa,

anunciava,  e  depois,  no final  da chamada,  dizia “não perca,  é  no

próximo sábado”,  quando já  estávamos  no  sábado.   Então,  era  a

chamado do dia, chamando para o sábado seguinte, e o começo da

chamada chamava para aquele dia, e o final chamava para semana

que vem.  Isso aconteceu em muitas chamadas, não apenas em uma.

O programa Papo de Mãe estava  sendo repetido  neste

sábado.  Página 41.  Como o relatório é bimestral, as edições...  Esse

programa era do Dia das Mães e já estava sendo repetido, talvez,



duas ou três semanas depois do Dia das Mães.  Então, ele tinha toda

referência de que “hoje é que é o Dia das Mães; neste domingo que a

mãe...”.  Então, toda referência dele era isso e não havia nenhum

aviso  sequer  que  aquilo  era  um programa repetido,  minimamente

dizer que é reprise do dia tal.  Isso é apenas uma questão do cuidado

com esses aspectos da programação.

O Programa Especial  nós também fizemos uma análise.

Olhamos com muita atenção.  O programa é muito bem-feito, muito

cuidadoso, mas a Ouvidoria lançou uma questão, porque nas cenas

em  que  aparecem  as  cadeirantes,  eles  se  referem  a  esse  fato

também  no  áudio.   Além  de  dizer,  a  cadeira  também  está

aparecendo.  Então, fizemos uma pergunta delicada, fica apenas uma

dúvida que apontamos no sentido de provocar a reflexão: por que

chamar a atenção nos textos de apresentação e reportagem para o

fato de serem cadeirantes, quando as cadeiras de rodas são muito

visíveis nas cenas?  A naturalização da condição dos apresentadores

não seria uma atitude mais inclusiva?  Foi uma pergunta e recebemos

uma resposta que nos deixou muito claro o quanto ainda temos de

aprender para tratar a questão da naturalização de algumas situações

no ar.

Então, a resposta da DIPRO foi a seguinte: a Gerente de

Criação, Simone Melamete, escreveu à Ouvidoria e esclareceu que

“garantir a acessibilidade a pessoas com diferentes deficiências é uma

das principais premissas do Programa Especial, para tal o programa

conta com os seguintes recursos: Libras – Língua Brasileira de Sinais

– para surdos que não leem as legendas em português, legendas em

português para surdos que as leem em português, mas não falam

Libras,  e  audiodiscrição,  discrição  das  imagens  para  pessoas  com

deficiência  visual.   A  verbalização  da  condição  de  cadeirante  da

apresentadora e de um dos repórteres tem como objetivo principal a



inclusão  do  público  de  pessoas  com deficiência  visual”.   Então,  a

Ouvidoria agradece o esclarecimento.  Se eventualmente a pergunta

foi  entendida  como  crítica,  e  era  apenas  mesmo  uma  pergunta,

porque o programa foi muito elogiado nessa análise, peço desculpas,

caso tenha sido entendido assim.  Agradeço os esclarecimentos da

DIPRO sobre esse assunto.

Esses são os aspectos mais pontuais que temos a trazer.

O  relatório  está  bem  completo  com  as  matérias  e  os  casos

específicos.  Estou à disposição, se quiserem perguntar alguma coisa

sobre a pesquisa que foi apresentada anteriormente.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Por favor, conselheiro Paulo, depois o conselheiro Mário.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só

uma  observação  sobre  a  questão  da  contabilidade  dos  mortos.

Assunto meio tétrico, mas, enfim.  Geralmente, são contabilizados –

fui repórter de polícia – os mortos no local, na rua.  Aqueles que vão

para o hospital e ficam nas UTIs uma semana, duas, três ou quatro e

acabam  falecendo,  acabam  não  entrando  nessas  contabilizações.

Daí, às vezes, surgirem erros, inclusive, sobre mortos no transito e

nessas rebeliões e manifestações.  Só isso.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidoria) – Essas mortes

aconteceram ainda a tempo do fechamento da matéria.  Foram para o

hospital e morreram em seguida.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Mário.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Boa

tarde a todos e a todas.

Estamos num momento agora que já que já falamos na

questão do futebol, transmissões esportivas, é o momento em que

país inteiro está acompanhando uma questão...  Futebol é cultura,

cultura  popular,  e  a  TV  Brasil  tem  se  destacado  nessas  últimas

semanas com transmissões de partida de futebol, Sub 20, também o

Campeonato Mundial  Feminino.  Agora, o futebol,  neste momento,

vive  um  momento  crucial.   É  o  momento,  inclusive,  de  a  gente

analisar, tentar ir adiante nesse tipo de transmissão.  Podemos nos

inspirar  em  modelos  de  outros  países,  como  a  Argentina,  por

exemplo, que depois de muita discussão, depois de muitos debates,

as transmissões de futebol passaram para a mídia pública.  A mídia

pública tem o papel  importante nesse momento a fazer  que seria

encontrar  uma  forma  de  ajudar  o  povo  brasileiro  a  ter  melhores

condições e assistir a partida pela televisão.

Eu digo isso porque sabemos que as partidas de futebol

são transmitidas, do Campeonato Brasileiro, em horários em que o

trabalhador não pode ir ao estádio e, depois da novela, um horário

incompatível para quem trabalha.  Por que isso acontece nesse país

nesse  momento?   É  uma  discussão  que  cabe  a  nós,  enquanto

Conselho Curador, cabe à sociedade brasileira discutir isto: por que a

prioridade nas transmissões esportivas num canal como a TV Globo,

por exemplo?



O momento em que estamos vivendo, a crise na CBF, na

FIFA, e temos de saber abrir a caixa preta, saber o motivo pelo qual,

e aí tem truta, claro, essas transmissões têm exclusividade de uma

emissora.  Por que não a mídia pública?  É uma discussão que coloco,

é importante para ser discutida por todos nós, por toda sociedade

brasileira.   Também  lembrar  que  nos  próximos  ano  teremos  as

Olimpíadas.   Como será a  forma de transmissão?  Parece que as

rádios públicas têm exclusividade na transmissão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu ia perguntar se o Américo queria...

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Só

para concluir.  Acho que é o momento de discutirmos algo que está

na garganta de todo mundo.  Em função, claro, da crise que envolve

brasileiros, inclusive...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Só lhe informar que a conselheira Ima fez um pedido que já

foi encaminhado para a direção sobre o planejamento da cobertura

das Olimpíadas pela EBC.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Além das Olimpíadas, temos partidas de futebol que são semanais...



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  É  contrato,  conselheiro.   Podemos  até  questionar  e

trabalhar em cima disso, mas...

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Vamos questionar, vamos debater a questão.  Acho que a exigência

não é só nossa, mas do povo brasileiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu queria pedir para o senhor propor um debate, como o

senhor quer debater essa questão, para as próximas reuniões.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Obrigado.

Eu coloco a discussão em aberto.  Por que a continuidade

desse tipo de transmissão de partidas de futebol, quando a maioria

do povo brasileiro, que é amante de futebol, futebol é cultura.  Acho

incompreensível  como  partida  de  futebol  se  realiza  depois  das

novelas para contemplar uma emissora privada.  Essa é a discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É o contrato.  Ela é que tem os direitos.  Eu não estou

defendendo, estou dizendo que no Brasil...

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – No

Brasil.   Na  Argentina  era  assim  e  houve  uma  discussão  durante



muitos anos, três ou quatro anos, que a sociedade argentina discutiu

e criou uma nova lei.  Então, se a gente não começar a discussão,

porque  isso  aqui  é  um  ponto  da  democratização  dos  meios  de

comunicação,  inclusive  numa  oportunidade  como  essa  numa  crise

violenta envolvendo a FIFA, a CBF, não teremos ousadia.  Acho que é

um momento de ousadia e ir em frente.  Claro que vamos contrariar

interesses, mas vamos debater, vamos levar essa discussão.

Não sei que formas poderíamos aqui no Conselho discutir,

mas discutir, colocar o debate para a sociedade, para que não fique

entre  nós  apenas.   Tenho  certeza  de  que  isso  seria  um  passo

importante,  inclusive,  para  a  democratização  dos  meios  de

comunicação,  que  é  uma  exigência  do  momento  também,  mas  é

preciso que seja muito divulgado.  E o futebol é uma coisa muito

popular,  é  cultura brasileira.   Quanto mais  a gente discutir  isso  e

levarmos  essa  questão  para  discussão,  para  debate  em  todas  as

instâncias é melhor.   Estaríamos dando uma contribuição concreta

para a democratização dos meios de comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Passo a palavra para o Américo.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral) – Concordo

com o conselheiro. É uma discussão muito oportuna.  Na verdade, já

estamos  começando  essa  contribuição  com  as  transmissões  que

estamos fazendo.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Muito boas, por sinal.



O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral) – Obrigado.

Fico  feliz  também  com  a  observação  da  Ouvidoria  de  que  tem

melhorado  as  transmissões  da  Série  C,  que  ainda  é

reconhecidamente muito oscilante, há algumas razões como você nos

apontou, Joseti.   Realmente, melhorou muito a qualidade e temos

insistido muito nessa questão da qualidade, temos de insistir muito

no tamanho da equipe, inclusive, que é uma equipe heroica que está

fazendo essas transmissões.

Na  verdade,  acho  que  já  demos  início  um pouco  com

essas transmissões de Sub 20, Sub 17, que vai começar depois, e o

Campeonato, a Copa do Feminino.  O Brasil, inclusive, se classificou

ontem  para  a  final  do  Sub  20.   Eventualmente,  alguma  outra

emissora fará a transmissão dessa final, mas só a TV Brasil fez todas

as transmissões do campeonato da seleção brasileira.  Aí, nesse caso,

as transmissões têm de ser ao vivo e algumas transmissões foram,

inclusive, de madrugada aqui, porque tem de transmitir ao vivo e o

jogo está acontecendo na Nova Zelândia.  O que fizemos foi colocar

um bom horário durante o dia a retransmissão dos jogos do Brasil

que acontecia de madrugada.  Não colocamos às dez da noite, mas à

tarde em bons horários.

Na  questão  da  Série  C,  que  já  temos  os  direitos  com

exclusividade,  estamos  exigindo  que  esses  jogos  sejam feitos  em

horários mais compatíveis com o torcedor e com a audiência.  Então,

estão acontecendo durante a semana em horários que não são dez da

noite.  Temos três jogos durante o final de semana em bons horários.

A qualidade das transmissões e o fato de fazermos uma

transmissão  com  uma  ótica  muito  diferente  das  transmissões



comerciais,  porque  não  estamos  vendendo  ali  sabonete,  cerveja,

consumismo  e  tal,  estamos  fazendo  mensagem  sobre  racismo,  a

importância  do  esporte,  uma  lógica  completamente  diferente.

Precisamos melhorar.  Não estou dizendo que está tudo perfeito na

transmissão, precisamos melhorar, mas já temos alguns sinais de que

estamos melhorando, como o que foi captado pela Ouvidoria.

Então, vamos insistir nisso e vamos começar a discussão

de transmissão de outros esportes, inclusive, não só o futebol.  A

questão do futebol,  na verdade, ele é um nicho muito importante

para  a  TV  pública,  porque  assim  como  o  infantil,  ele  está  fora,

inclusive, por razões comerciais, da televisão comercial.  Você só tem

a elite da elite aparecendo num jogo ou dois durante a semana dos

times que têm mais audiência e os outros não aparecem, mesmo da

Série A.

Então,  existe  um nicho  grande  para  a  gente  negociar,

Série B ou pedaço da Série B, Série C que já é nossa, Série D que já

está  em  andamento  a  negociação  para  este  ano,  pelo  menos  as

finais, que é um campeonato que não aparece e não vai aparecer na

televisão comercial, o campeonato feminino brasileiro, que precisa de

muito apoio porque essa seleção brasileira é montada heroicamente

também.  Se não me engano há jogo hoje, há transmissão hoje do

jogo feminino.

Assim, estamos fazendo um pacote de transmissões que

vai  contemplar  isso.   Inclusive,  quando  houver  jogos  durante  a

semana, não será às dez da noite, justamente pelas questões que o

senhor colocou.  Então, da nossa parte já estamos meio que tentando

avançar  nessa  discussão,  ao  mesmo  tempo  em  que  estamos

negociando transmissões de outros esportes olímpicos.



Os  dois  campeonatos  que  estamos  transmitindo  neste

momento,  a  Copa  do  Mundo  Feminino  é  importante  por  ser  o

Campeonato Feminino e ninguém transmitiu na televisão aberta, se o

Brasil  chegar  à  final,  espero  que  chegue,  outras  emissoras

eventualmente irão transmitir, mas só nós fizemos tudo.  O Sub 20 é

basicamente a seleção olímpica, então, já estamos tratando o esporte

olímpico.  Precisamos abrir outras fronteiras.  Está se transmitindo a

Copa  América  na  radio,  ano  temos  direitos  para  a  televisão,

infelizmente.   Já  garantimos  os  direitos  de  transmissão  das

Olimpíadas  na  Rádio  Nacional  para  o  ano  que  vem.   Estamos

negociando  neste  momento  os  Jogos  Paraolimpícos,  que  é  oura

missão nossa.  E estamos aceitando, pelo menos, as “highlights” das

Olimpíadas, porque não ficaríamos à mercê de outras emissoras para

poder exibir alguma coisa de jogos olímpicos, pois não vamos pode

transmitir ao vivo, a mesma história do Copa do Mundo, pelos valores

envolvidos.

É  bastante  oportuno  e  estamos  fazendo a  nossa  parte

aqui.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Uma pergunta.   Essas  transmissões  de  partida  de  futebol  já  têm

alguma medição de audiência?

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor-Geral)  –  Há  em

algumas praças e em alguns conseguimos resultados significativos.

Posso lhe passar alguns detalhes depois, mas, por exemplo, a estreia

da Copa do Mundo Feminino, no Recife teve picos de 3,8 e, inclusive,

não é  o  queremos,  queremos mais  do que isso,  mas não existia.

Varia muito de acordo com a praça, varia muito de acordo com o



nosso sinal, varia muito de acordo com o horário.  Mais importante do

que isso, neste momento, é sinalizar um pouco dessa discussão que

estamos tendo.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Traz um

público  diferente,  o  que  significa  que,  às  vezes,  quando  vem  o

programa  seguinte,  a  audiência  despenca,  porque  aqueles  que

estavam acostumados com o programa anterior não estavam vendo e

aqueles  que  estão  acostumados  com  isso  não  estão  interessados

naquilo,  estão interessados em outra coisa.  Mas traz a eles para

conhecerem a programação e saberem que a emissora existe.   E,

certamente, televisão é hábito, daqui a pouco volta, vê mais alguma

coisinha, gosta disso, gosta daquilo.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Seria importante também sempre enfatizar a questão da transmissão

nos horários que são incompatíveis com a maioria, sempre falar isso,

dos amantes do futebol.  Ninguém vai a partida de futebol dez horas

da noite.  Então, isso tem de ser enfatizado.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral) – É isso que

estamos  tentando.   Nessas  negociações  estamos  contemplando  a

transmissão de jogos durante a semana,  não só aos sábados, em

horários que sejam mais compatíveis com todo mundo e, inclusive,

com a competição.

O que o Nelson falou, às vezes, acontece o contrário.  De

novo, tem de se analisar tudo, mas acontece que uma boa audiência

do  jogo  alavanca  o  programa  que  vem na  sequência.   Então,  já



estamos  numa  discussão  de  grade  nessas  competições  e  outros

esportes também.  Mas definitivamente o esporte é uma grande área

para investirmos por todas essas razões, por conta de democratizar

acesso, por conta do novo público e por conta ter  desaparecido a

televisão aberta.

O senhor deu um bom exemplo da Argentina e vou lhe

dar um péssimo exemplo da Grã-Bretanha, país onde morei muito

tempo,  temos  a  gloriosa  BBC  e  tudo,  não  existe  transmissão  do

campeonato  inglês  na televisão aberta,  está  tudo na mão do (?),

televisão fechada, e ele também impôs horários que os jogos vão

acontecer.  Então, há jogos em horários que não existiam na Grã-

Bretanha antes por conta desse fato lá.  Então, para a TV pública é

um grande...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Isso

aqui é um tema para o Ver TV.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, vamos dar formato a essa discussão, depois a gente

conversa.  O conselheiro Mário me pira, estou numa linha e ele muda

de assunto completamente.  Desculpa.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Em

primeiro lugar, quero reforçar uma linha argumentativa do Mário, que

é o seguinte: a gente observa que essa coisa do futebol entrou num

redemoinho e não vai acabar isso tão cedo, porque as investigações

apenas começaram.  Então, isso, muita gente que achava que esse

negócio era inevitável no futebol ou nem ligava para isso, está com



atenção sobre o assunto.  Penso que a TV Brasil devia ir muito além

de noticiar o assunto, mas explorar em profundidade.

Essa  questão  que  ele  levantou  aí  é  muito  importante.

Esses megaeventos que são oportunidades para essas empreiteiras

encherem o bolso, o Estado gasta milhões e milhões e a sociedade

fica com o que, afinal de contas?  Com esses elefantes brancos, com

as migalhas que sobram.

Então, penso que a FIFA, apesar de toda essa mixórdia,

era considerada, inclusive se dizia, padrão FIFA.  Hoje está se vendo

que esse padrão FIFA tem pé de barro.  Então não seria a hora de

aprofundar, inclusive, aprofundando essa discussão, enfraquecer essa

naturalização com que esses monopólios têm se construído, afinal de

contas o fenômeno é social,  é cultural,  é nacional,  e acaba sendo

sugado, dominado.  A gente sabe bem que isso aí responde a um

contexto  de  uma  sociedade  em  que  vivemos,  que  é  a  sociedade

capitalista  dominada por grandes grupos,  mas há oportunidades e

oportunidades, você discutir isso em profundidade ou não.

Assim, vivemos um momento agora muito propicio para

abrirmos  linhas  de  discussão  desse  assunto  que  não  se  limitem

apenas a registrar os avanços das investigações e fazer aqui um ou

outro  comentário,  inclusive,  debater  essa  questão  em  vários

programas diferentes, porque eles suscitam discussão.  Esse é um

primeiro ponto que eu queria levantar.  Falamos aqui de inovação, é

uma maneira inovadora de abordar o assunto.  Citar e discutir o caso

da  Argentina,  acionar  os  nossos  correspondentes  lá  para  trazer

informações.



Penso  que,  realmente,  não  estamos  aproveitando  a

questão  de  acordo  com  a  sua  importância  e  de  acordo  com  os

interesses da cidadania.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Se

me permite, duas questões.  Primeiro a questão da Argentina.  É a

oportunidade que a mídia, a TV pública, a TV Brasil terá de mostrar

que  não  é  nada  disso  que  diz  a  mídia  convencional,  que  lá  há

censura, que a Ley dos Medios restringe a liberdade de imprensa,

quando é exatamente o contrário.

É a oportunidade que se terá de aprofundar o tema numa

discussão,  numa reportagem, mostrando que isso  aconteceu,  essa

reversão da transmissão esportiva, depois de uma ampla discussão

durante muito tempo, que a Ley dos Medios é democrática.  E que os

movimentos  sociais  pregam  a  democratização  dos  meios  de

comunicação passa por essa discussão, inclusive, a discussão do...

Há um senhor chamado J. Ávila, é uma outra questão, mas faz parte,

que é o rei dos reis, que começou como diretor de esportes de uma

emissora e hoje é um grande empresário que acabou sendo pego em

mutreta nos Estados Unidos.  Enfim, tudo isso pode ser discutido,

debatido e aprofundado.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –

Inclusive,  isso  se  articula  com  o  nosso  seminário  de  modelo

institucional,  porque  isso  tudo  contribui  para  que  tenhamos  de

desempenhar  um  papel  aí  de  relançar  a  discussão  da  famosa

regulamentação da mídia, porque existe uma barreira de artilharia

pesadíssima na mídia comercial sobre esse assunto.  Você levanta o

assunto e logo é acusado de ser a favor da inquisição, censor, etc.



Então,  as  oportunidades  que  aparecem,  que  são  propicias  à

discussão,  a  gente  deveria  melhor  aproveitar.   Esse  é  o  primeiro

ponto.

Eu  queria  abordar  também  alguns  pontos  sobre  o

relatório  que  a  Ouvidoria  trouxe.   Penso  que  esses  problemas

técnicos da mudança são realmente infernais.  Isso afasta muito o

telespectador, mas são questões que suponho que a nossa diretoria

esteja vendo com o máximo carinho possível para superar.  Às vezes,

dependemos de sofisticação técnica que ainda não temos.

Agora, essa questão de repetir um programa programado

para o Dia das Mães em momentos sucessivos sem se referir a isso,

tem de haver uma crítica aberta.  Isso é uma negligencia.  Isso não

depende de técnicas, não depende de sabedorias, isso é negligencia

com o público.  É uma completa negligencia com o público.  Isso é

indesculpável, inadmissível.  Penso que o Conselho tem de aprovar

uma recomendação crítica ao responsável por isso.  Isso tem de ter

um  responsável.   Como  deixa  sair  um  programa  desse  tipo,  um

programa  requentado  no  pior  sentido  da  palavra?   Não  se  pode

admitir um troço desse.

Em terceiro lugar, queria levantar um ponto em relação a

recursos que não temos, mas podemos ter trabalhando de uma forma

criativa.  Eu me refiro a esses acontecimentos em cidades em que,

eventualmente, o sistema público não tem correspondentes.  Eu já

levantei  isso  numa  reunião  anterior.   Não  é  possível  incentivar  a

formação.   A  gente  viu  agora,  de  manhã,  o  Departamento  de

Comunicação  da  URGS,  a  qualidade  do  trabalho  que  eles

apresentaram.   Temos  milhares  de  estudantes  de  Comunicação,

temos  centenas  de  professores  de  Comunicação,  não  podemos

acionar  esses  atores  e  fazer  deles  parceiros?   Pegar  estudantes



melhores e entregar a eles o equivalente a uma bolsa de iniciação

científica, R$ 480,00 por mês, e os caras se empolgam, são jovens,

eles vão ao local, recolhem informação, entram em contato, falam do

local do evento.  Por que não fazemos isso?  Isso não custa muito

dinheiro.

Vimos a mídia ninja como se projetou nas manifestações

de  2013,  a  sua  capacidade,  sua  inventividade,  sua  criatividade.

Temos muita criatividade no Brasil disponível.  Penso que talvez seja

o caso de nós, responsavelmente, sem oba-oba, não podemos ter

qualquer pessoa, mas sob a orientação, sob o crivo de professores

responsáveis  adeptos  do  sistema  público  de  informação,  de

comunicação, podemos ter estudantes que possam se iniciar nessas

atividades, nessa profissão tão nobre aqui representada pelos nossos

colegas, Mário e Paulo, e há aqui outros representantes, a Eliane, que

também é jornalista e eu não sabia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu também.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Já estão

se multiplicando, o Jornalismo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Historiadores são só vocês dois.



CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu

posso também ser considerado um meio jornalista, porque escrevo

muito para os jornais e tal.

Para além da brincadeira, acho que temos aí um potencial

muito importante e que carecia de ser mobilizado para superarmos

esses  erros,  essas  lacunas,  pois  não  temos  dinheiro  para  ter

correspondentes em toda parte, mas temos um potencial de apoio

para isso e que não está sendo ativado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Posso  te  falar  uma coisa?   Acho  esse  tema fascinante.

Agora vou lhe contar uma história.  Agora eu vou ser historiadora.

Todo mundo sabe que sou consultora do Senado na área

de  Comunicação.   Então,  nesses  trinta  e  poucos  anos  já  fiz

“trocentos” pareceres sobre esporte também.  Um deles foi sobre a

Lei da EBC, antes de tudo, antes de eu estar aqui, ocorreu isso.

Posso só terminar essa história aqui?  Estou no meio da

minha história.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Vocês falaram muito

de futebol e foi ótimo, mas vocês não assistem a TV Brasil.  Ontem, a

TV  Brasil  teve  um  programa,  Observatório  da  Imprensa,  sobre

futebol.  Vocês deviam ter visto a timidez dos jornalistas no tema.

Ninguém  tinha  coragem  de  falar  uma  palavra.   Nunca  vi  tanta

covardia junta.  Por mais perguntas que faziam, eles fugiam.  Faço

até  menção  que  o  nosso  amigo  Agir  perguntava  duramente,  mas

ninguém respondia nada.  Isso é um país de cínicos, meu filho.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Posso retomar a condução da reunião?

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Desculpe.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Vou terminar a história.

Sou consultora e caiu na minha mão o parecer sobre a Lei

da EBC, a criação da EBC, em 2007.  A lei original que chegou ao

Congresso tinha exatamente essa questão, um artigo que dizia, na

verdade, acho que era a seleção brasileira de futebol, os jogos da

seleção  de  qualquer  modalidade  deveriam  passar  também  na  TV

Brasil.   Claro  que  não  passou  essa  emenda.   Quando  chegou  ao

Senado, tentei reativar essa emenda.  Claro que não passou também.

Então, é uma preocupação antiga nossa e de todo o Congresso.  Eu

só queria contar essa história para os senhores.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Está

faltando pressão da sociedade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O senhor ouvir o que eu falei?  Estou dizendo que a EBC, a

lei  original,  tinha exatamente essa questão.  Então, estou dizendo



que estou apoiando a sua sugestão e vamos fazer o debate sobre

isso.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral)  – A lei  era

um pouquinho mais grave ainda.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Estamos precisando, realmente, tocar a nossa pauta aqui.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu só

queria reforçar o que o colega Mário Augusto disse aqui.  A lei existe,

mas o momento propício para muda-la é agora.  Esse é o momento.

E a coisa da FIFA vai  evoluir,  não tenho dúvida.   O próprio povo

brasileiro  vai  protestar  contra  esse  tipo  de  organização  e  não

podemos  ficar  de  fora  disso.   Seria  o  momento  de  as  emissoras

públicas assumirem a transmissão falando claramente dos jogos de

futebol da Série A e os outros que ficassem em segundo plano.  É a

minha opinião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  A  discussão  toda  é  que  as  entidades  desportivas  são

consideradas entidades privadas neste país.  Então, o poder público

não pode interferir.  Essa é a discussão.



CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Pode.  E a pressão da sociedade funciona aí.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Assim não dá.  Teremos de delimitar algum tempo.

Terminar o relatório.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –

Relatório  da  Ouvidoria  é  sempre  bom  porque  dá  para  discutir  a

empresa inteira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eliane, por favor.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Eu já

tinha pedido isso, já tinha pedido para a Joseti e ela disse que tem

impedimento por uma questão da norma, mas há uma demanda para

que os boletins diários da Ouvidoria cheguem até os trabalhadores.  A

Joseti disse que não pode diretamente, porque há uma questão do

papel, que ela tem de fornecer esses boletins para a direção.

Mas eu gostaria muito que a direção,  ou autorizasse a

Ouvidoria repassar isso para toda a equipe diariamente, ou orientasse

algo  que  fosse  prático  e  que  acontecesse  de  fato,  o  boletim  vai

chegar, porque não chega.  As pessoas ficam: ficamos sabendo que

houve  um  boletim  diário  que  discutiu  um  tema  interessante  que

poderia estar repercutindo e sendo refletido para a equipe e acaba



não chegando, e vem num relatório.  Enfim, eu gostaria de reiterar

esse pedido.  Tem jeito de esse boletim diário sair das altas esferas e

chegar ao chão de fábrica, por favor?

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidoria) – A lei diz que a

Ouvidoria deve fazer os boletins diários e encaminhá-los à Diretoria

Executiva.  Eu não poderia por minha livre recriação atender o seu

pedido, porque a hora que o boletim ficar uma crítica que desagrada

alguém,  obviamente  que  se  pode  pontar  a  lei,  dizendo  que  a

Ouvidoria  está  se  excedendo.   Mas  o  Conselho  pode  fazer  a

solicitação.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – E há uma

outra situação que é a seguinte: invade também o direito individual

das pessoas, porque muitas vezes é a crítica ao trabalho de alguém,

um  empregado  da  empresa.   Um  exemplo  claro,  o  fato  de  um

programa  que  tenha  a  sua  reprise  programada,  porque  é  um

programa que passa mais de uma vez na semana, e ter uma datação

no seu contexto significa que a pessoa encarregada é um empregado,

é uma pessoa, a pessoa que recebeu o programa tinha a obrigação

de assisti-lo antes de dar o aceite para que se faça o pagamento de

determinado programa.

Ao assisti-lo, ela tem de dar todas as advertências, seja

muitas vezes até de rejeitá-lo para dizer que ele não está cumprindo

os princípios objetivos da lei, seja para pegar e fazer esse tipo de

advertência, aqui há uma datação, para que isso seja corrigido, ou

omitido, numa reapresentação, ou colocar um caractere informando

que foi exibido originalmente em tal data.  É um erro individual, não

é um erro de organização.  Esse foi um erro individual de alguém.



É complicado.  São medidas de gestão.  O gestor avalia.

O gestor dizer que “vou chamar minha equipe e falar sobre os erros

normais que aconteceram, sem nominar ninguém, com o objetivo de

a gente avançar, progredir e a partir daí corrigir os erros”.  O outro

gestor pode pegar e dizer o seguinte: “Vou chamar individualmente

essa pessoa e dizer que ela cometeu um erro; você precisa prestar

mais atenção; isso aqui não pode ser desse jeito; as coisas não são

assim,  etc.”,  e  a  partir  daí  ter  um  processo  que  pode,  inclusive,

chegar a uma advertência por escrito, etc., se o erro for grave e se

chegar às últimas consequências.  Então, é só por essa razão, para

proteger o direito individual das pessoas.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Outro

é falar sobre a questão do esporte, jornalismo e a discussão que foi

colocada  aqui  na  greve  dos  professores,  a  rebelião  em  Feira  de

Santana, casar isso com o momento em que estamos vivendo agora

com a criação da nova superintendência e com uma discussão que

acho  fundamental  e  que  tem  uma  demanda  aqui  nas  nossas

discussões, enfim, de quem faz o jornalismo dentro dessa empresa,

que a gente condiga entrar nas pautas, de fato, e acompanhar e fazer

um tipo de jornalismo com diferencial,  trazer mais vida para esse

jornalismo, mais presença.

Por  exemplo,  a  greve  dos  professores  estava

acontecendo, a confusão já estava pegando no Twitter, e demoramos

muito  para  entrar.   Além  disso,  perdemos  oportunidade  de  falar,

estava  tendo greve de professores  no  Paraná,  em Goiás,  em São

Paulo  e,  de repente,  discutir,  ter  mais  folego,  mais  tempo e mais

trabalho,  para  mostrar  um  contexto  mais  amplo  para  além  do

massacre.



Então,  com  este  momento  em que  está  sendo  criada,

revisada essa discussão, com gatering, com a EBC Gatering, acho que

vale a pena refletir  sobre os processos de pauta da EBC.  O que

significa acompanhar uma pauta, por exemplo, como a rebelião da

Feira  de  Santana.   De  começar  a  cobrir,  chegar  até  o  final  da

cobertura e o impacto dela, as discussões mais amplas que vão para

além daquele factual.  Enfim, trabalho de repórter.  Acho que a gente

acaba fazendo muito o que, no dia a dia,  a gente chama de EBC

registro.   A gente vai  lá  e registra,  faz uma ata,  enquanto que o

jornalismo pode ser...  Acho que é o momento propício para a gente

começar a alimentar aqui dentro a fonte, de ter uma produção mais

substanciosa  de  jornalismo.   Acho  que  é  uma  boa  oportunidade.

Espero que isso aconteça.

Outra  questão  do  jornalismo,  vou  aproveitar  e  colocar

uma  questão  de  gestão  aqui  também,  só  para  puxar  o  exemplo,

porque também estou no jornalismo, mas isso impacta em todas as

áreas, impacta no áudio da gente, impacta na qualidade de imagem.

Conseguir essa questão mais caudalosa significa também

acreditar muito nessa equipe que está aqui.  Essa equipe também

tem de acreditar que vai crescer aqui dentro.  E estamos vivendo aqui

um momento em que um plano de carreira foi apresentado e não

consegue resolver essas questões ainda.  Tenho aqui a experiência.

Estou na empresa há onze anos.  Os jornalistas que cobriram, eu

cobri na época o Mensalão, não foi fácil.  Havia colegas que cobriram

também  o  Mensalão  que  poderiam  agora,  por  exemplo,  estar

cobrindo e contribuindo com mais profundidade o Lava-Jato, o que

não  é  fácil  essa  cobertura.   Só  que  nenhum dos  repórteres  que

fizeram o Mensalão está agora na reportagem, porque não vale a

pena ficar na reportagem.



Para  crescer  dentro  da  empresa  você  tem de  arrumar

algum cargo, tem de ir para uma chefia, tem de ir para algum canto

que não seja a rua, porque não vale a pena.  E isso porque temos um

plano de carreiras que não mostra isso, que não dá resposta a isso,

do que significa segurar um bom repórter lá dentro do Congresso

Nacional,  do  significa  segurar  um  bom  repórter  com  fontes  para

cobrir a situação indígena, o campo, a terra.

A  gente,  depois  de  três  anos,  numa  disputa  pesada,

discussão  pesada,  discussão  desgastante,  que  envolveu  muita

energia, que gastamos esforço humano de relações entre pessoas,

estamos com um plano de carreira que continua não dando resposta

a isso.  Acho que é serio, é grave, e o Conselho precisa estar atento.

Hoje teve uma feijoada.  A gente brincou aqui com feijão

com arroz, a gente não pode valorizar o feijão com arroz, tem de ter

o diferencial, foi uma das discussões que tivemos aqui dentro desse

processo.  E hoje teve uma feijoada no Rio de Janeiro para lembrar

que feijão com arroz, o pessoal que está aqui há muito tempo, de

repente, pode fazer um feijão gostoso, e tem de ser reconhecido.  O

plano de carreiras não reconhece também não avança tanto quanto

poderia ter avançado nessa questão da antiguidade, do mérito.  A

gente fica ainda pendente no mérito, mérito de quê, que tipo.  O que

é o mérito aqui?

Enfim, é um problema que ainda tem de ser tocado aqui

dentro desse processo.  É uma tecla que também bati muito aqui

dentro do Conselho e volto a tocar agora, porque se a gente quiser

ter  qualidade,  precisamos ter  pessoas  que estão  acreditando,  que

acreditam nesse sonho, e sabem que serão reconhecidas para esse



sonho.  Não é fácil investir a vida na comunicação pública.  Não é

fácil.

Por último, a questão do esporte.  Também concordo com

tudo o  que foi  dito.   Acho  que tem de aproveitar  cada  uma das

transmissões para lembrar e falar: a gente está transmitindo nesse

horário; sabe por que você não assiste a Série A nesse horário?  Sabe

por que você não vai ter metrô para voltar para casa, quando você

estiver vendo a Série A?  Essa é a discussão, é um pouco essa a

demanda que está sendo colocada aqui, de aproveitar cada momento

para  discutir  também  a  política  de  comunicação  junto  com  essa

questão da cultura nossa, que é o esporte.

Dentro  do  esporte  também,  fico  muito  feliz  com  o

relatório que vi agora, porque um mês atrás assisti,  não sou uma

pessoa  de  esporte,  definitivamente,  mas  eu  estava  vendo  num

sábado, me deu sono, só ali no gol, não sabia os nomes das pessoas.

Então, fico muito feliz de ver que mudou isso aqui, que tem esse

avanço.   Mas  também  o  relatório  traz  de  novo  uma  questão  de

sexismo.  Teve uma piada da próstata.  Aí me dá o gancho para o que

quero  falar  em  relação  a  essa  questão  do  esporte,  também  um

momento que me parece muito alvissareiro com o futebol feminino,

com o Sub 20, mas, principalmente, com o futebol feminino.  A Série

C já foi um grande acerto, mas o futebol feminino também me parece

uma possibilidade de inversão da lógica de entrar com um espaço que

é bastante feliz.

Foi  muito  feliz  neste  processo  ver,  por  exemplo,  uma

mulher,  uma  técnica  comentando  o  futebol  feminino.   Foi  muito

bacana.   Por  que  ela  não  pode  estar  comentando  o  masculino?

Mulher tem de falar só de mulher?  Então, fica a sugestão de que

tenhamos mulheres comentando o futebol masculino também.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Quero acrescentar a questão da paraolimpíada.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES –  Vou

chegar à Olimpíada.

A  questão  da  mulher,  do  comentário,  a  questão  dos

comentaristas também teve um processo, em relação ao Sub 20, que

mexeu  muito  com  os  trabalhadores,  que  foi  a  questão  de  ter

chamado  dois  antigos  funcionários  da  empresa  para  comentar  o

futebol.  A gente não sabe se foi uma questão de doação, se tem

algum contrato de colaboração, mas criou muito desconforto entre os

funcionários.  Esses dois antigos funcionários da Casa tivessem sido

chamados, quando há funcionários aqui dentro loucos para fazer o

que foi feito por esses dois ex-funcionários, com especialização, seja

formal de Mestrado, Doutorado na área de Jornalismo Esportivo, seja

com  a  experiência,  com  a  prática  de  cobertura  de  Jornalismo

Esportivo, e que teriam vontade de estar naquele lugar e não têm

oportunidade.

Então,  eu gostaria de sugerir  aqui que as pessoas que

têm essa experiência, não vai dar tempo de fazer um PSI, porque a

coisa  está  rolando  agora,  mas  essas  pessoas  que  têm  essa

experiência, que têm vontade, tenham essa possibilidade e que não

ex-funcionários.  Você não precisa sair da Casa para vir para cá.  E

haja critério que comprove a experiência, enfim, mas que possa ter a

capacidade de testar essas pessoas, porque elas estão aqui sedentas

por  isso.   Só  em  São  Paulo  há  quatro,  que  são  as  que



reconhecidamente têm experiência  em Jornalismo Esportivo,  e  nas

outras praças também há homens e mulheres.

Esporte não pode ser só futebol.  Esporte não é igual a

futebol.  Então, é bem legal essa história de estar ampliando.  Eu

brinquei e falo supersério, sou meio bicho-do-mato, num dos meus

passeios que tive na vida, assim, atravessando, vou para Piauí, o que

não é nenhum feito, são só 70 quilômetros, e o atravesso a pé, e vi

uma competição de jangadas ali que é a coisa mais linda do mundo

aqueles barcos correndo,  aquela disputa, ou o Festival  de Surf  na

pororoca.  Enfim, há muita coisa nesse Brasil que poderíamos estar

cobrindo.  Acho que o estádio já aponta para isso, mas por limitação

fica ali meio restrito ao esporte alternativo do Rio de Janeiro, mas

poderíamos  ter  um  papel  muito  bacana  para  incentivar  que

tivéssemos  campeões  olímpicos  de  canoagem  do  Norte.   Não  é

compreensível  que  não  tenhamos  nenhum  campeão  olímpico  de

canoagem  de  quem  vai  para  a  escola  usando  barco.   Então,

poderíamos estar mudando isso aí e estimulando.  Acho bem legal

que a gente abra para outros esportes.  É muito boa notícia.

Vou colocar, para fechar esse relatório da Ouvidoria, esses

comentários, aproveitando essa questão das Olimpíadas.  Coloquei no

ano passado em relação à Copa do Mundo e volto a colocar agora em

relação às Olimpíadas.  É muito parecido e vai ao sentido do que o

Mário  colocou  em  relação  à  oportunidade  de  falar  sobre  outras

politicas que não sejam apenas o esporte.  Se as Olimpíadas custam

caro e se a gente não consegue cobrir, que a gente consiga falar por

que a gente não consegue fazer e discutir  isso.  Então, assim, as

Olimpíadas custam caro, que isso seja oportunidade para a gente...

Eu falei sério no passado e volto a repetir, será que não

podemos pensar a possibilidade de fazer humor com isso, de rirmos



de nós próprios?  Olha só, a gente não consegue transmitir e vamos

fazer piada, programas, esquetes no meio: Jogos Olímpicos a gente

não transmite, mas vamos transmitir  aqui  a Olimpíada da Várzea,

enfim,  sei  lá.   Com isso,  discutir  a  comunicação,  o  que  significa

ampliar, que é o que está acontecendo agora com a FIFA.  Esse é um

processo que podemos estar entrando com criatividade, com ousadia

e é propício, vai acontecer de novo.  A gente pode entrar com as

Olimpíadas  para  discutir  política  de  comunicação,  como  pode

aproveitar  agora  para  discutir  com a  FIFA e  discutir  a  política  de

comunicação e tocar no que ninguém quer tocar, que é a Globo, como

essa empresa participa de todo esse processo, não está lá na TV, tem

apenas.

É isso.  Eu continuo sempre sendo uma defensora.  Acho

muito legal a Ouvidoria.  Sei que não é fácil.  Quando aparece aqui na

Ouvidoria, para nós, que temos também um processo meio refratário,

não é legal estar aparecendo.  Entendo a argumentação.  Mas é o

único momento, na verdade, em que a sociedade civil desorganizada

e, portanto, muito mais rica, diversa e infinita consegue falar com a

gente.  Supervalorizo e muito legal.  Toda vez, Joseti, você sabe que

eu gosto e defendo isso aqui.  Vai de novo lá para o relatório para

compartilhar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nereide.  Rápido, porque estamos...  Gente, vou pedir que

vocês falem no final, porque o Américo também quer falar e preciso...

Quem sabe fala um por todos.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Rapidamente, respondendo as várias questões.



Em  relação  aos  comentários  de  dois  funcionários  na

cobertura,  na  transmissão.   Eles  estão  indo  em  caráter

absolutamente de amizade.  Eles estão colaborando com a questão

dos  comentários.   Temos  muitas  transmissões  e  uma  equipe  de

esporte  muito  pequena.   Por  exemplo,  foi  uma  pessoa  muito

entusiasmada  pelo  esporte,  o  Molinari,  aqui  de  Brasília,  que  foi

transferido, o núcleo de programa cedeu.  Tentamos levar a Priscila,

de São Paulo, que não pôde ir, para o Rio para esse período, para

ajudar nas transmissões, porque ela está estudando.  Era questão de

tirar o William, que é o editor do Repórter Brasil, para ir também, o

que não era possível.

Então,  levamos  o  Molinari  para  resolver,  mas  estamos

contando com o quebra-galho.  Não temos recurso para pagar cachê,

nada.   Então,  as  pessoas  estão  nos  ajudando  nesse  esforço.

Concordo que a Helena, a mulher está dando show de bola mesmo, e

são todos que estão colaborando com a nossa transmissão,  nesse

espírito  de  resolver  esse  problema  que  surgiu  em cima  da  hora,

várias transmissões.  Estamos contando com o esforço muito grande

de  todo  mundo,  trabalhando  de  madrugada,  tem todo  um custo.

Então, é uma dificuldade muito grande.

Em relação à questão dos boletins, o jornalismo repasse

os  boletins  para  a  equipe  responsável  por  aquela  crítica,  aquele

problema, para discussão, com o cuidado que o Nelson disse de não

expor as pessoas, todo mundo publicamente.  Mas os boletins todos

são repassados para as equipes que cuidam da história.

O Papo de Mãe não foi,  com certeza,  exibido semanas

depois, porque todos os programas do jornalismo são inéditos, não

temos reprise.  Temos horário alternativo em que alguns programas



são reprisados.  Ele foi reprisado no sábado...  É exibido inédito no

domingo, que era o Dia das Mães, e reprisado no sábado.  Acho que

também temos um programa chamado Papo de Mãe no Dia das Mães

passando ao largo do Dia das Mães não é a solução, evidentemente.

Então,  falta  mesmo  essa  questão  de  a  gente  colocar  um  crédito

dizendo, mas há uma discussão de que a programação diz que não

pode pôr, e temos de resolver.  Acho que é um problema mesmo que

tem de ser resolvido para ter “programa exibido no dia tal”.

E essa questão de a gente divulgar, que é o inédito e é

reprise,  acho que há  vários  programas  que a gente  faz,  inclusive

jornalismo, que são todos inéditos,  que são exibidos uma vez e a

gente pode até exibir mais, todas as emissoras exibem, mas a gente

com esse cuidado de pôr reprise no caso de programas datados.

A questão da FIFA, do esporte, como disse o Observatório

da Imprensa, fizemos Brasilianas, é um assunto que não vai acabar,

que vai  ter  de  ser  debatido  muito  mesmo.   Tudo  o  que estamos

fazendo,  estamos  fazendo  muito,  fizemos  o  Repórter  Brasil,  um

debate muito bom com a participação do Belluzzo, e foi muito bacana

sobre essa história.   Já fizemos a Lei  dos Meios da Argentina,  na

época da Copa,  podemos fazer  de novo,  não custa reprisar  esses

assuntos.  E estamos fazendo Caminhos da Reportagem, só para o

Conselho saber, sobre a regulação da mídia com a experiência dos

Estados Unidos, mostrando mais como funciona em outros lugares,

exatamente para tirar esse discurso de que é censura, que é uma

coisa de Brasil,  de país  bolivariano, digamos assim.  Então,  é um

assunto que estamos tocando bem.

Não entendi, a Joseti falar que monitoramento respondeu,

que  manifestação,  porque  não  entendi  o  que  é,  porque  a  gente

sempre responde todas as informações.  E a questão do Paraná, a



gente  acompanhou  bem,  dentro  do  possível,  todas  as  greves  de

professores no Brasil inteiro.  No caso da greve do Paraná, era uma

votação que tinha na Assembleia, a TV pública do Paraná não fez e foi

irônico  quando  a  gente  ligou  e  atenderam:  “Que  manifestação?”,

porque é uma TV ligado ao governo do estado.  Fomos atrás de uma

TV.  Quem fez a produção foi uma TV de Cascavel, uma TV pública

que tem uma sucursal, tem uma equipe em Curitiba, capital.

Então, era uma menina muito inexperiente.  O repórter

cinematográfico dessa equipe foi ferido por uma bala de borracha,

inclusive, mostramos na matéria.  Então, a gente se virou, a gente

fez o que pôde, a gente a entrevistou por telefone, ela contando.  A

gente tentou nos outros dias recuperar esse do dia, foi uma coisa à

tarde, a gente não tinha imagem da TV pública de lá.  A gente como

pôde.  Acho que há umas deficiências, mas o importante é a gente

dar a informação, tentar da forma que for possível.  E a gente foi

atrás da menina.  Até, depois, a gente discutiu no Espaço Público a

questão  da  educação,  até  a  convidamos,  uma  mulher,  do  Espaço

Público para participar  da entrevista.   Ela que tinha passado essa

experiência  de  cobrir  essa  agressão  aos  professores.   A  TV  não

autorizou e ela não pôde vir.  Não é o ideal, mas...

Assim como em Feira de Santana, se em Salvador a gente

consegue cobrir, mesmo com todas as dificuldades de equipe que eles

têm, o que está acontecendo em Salvador, no interior do estado é

muito difícil.  E a gente não consegue viajar, não tem essa agilidade

de  “agora  está  tendo  uma  rebelião,  vamos  para  lá,  manda  uma

equipe”.  A gente tem todos os prazos para viajar.  Então, não é uma

coisa muito simples.

Claro que é falho, a gente reconhece, a gente faz críticas.

Temos um acompanhamento de avaliação do jornal, sabemos que a



gente não consegue fazer, a gente não fica feliz.  Muitas vezes, a

gente gosta de algumas edições, sai muito feliz, agora em outras a

gente, realmente...  Mas a gente faz o que pode dentro do possível.

Então, mesmo a questão que a gente está fazendo essa programação

de ter correspondente, no caso de Feira de Santana, por exemplo,

resolveria, porque é interior do estado.  Mas a gente tenta fazer da

melhor forma.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Asdrubal, você promete que é rápido?

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR (Diretor  de

Conteúdo  e  Programação)  –  Na  questão  das  chamadas,  de  fato,

identificamos  esse  problema.   Estamos  trabalhando,  revendo  os

procedimentos.   Houve  problemas,  como o  Nelson  disse,  que são

erros de funcionários, mas, de qualquer forma, estamos revendo os

procedimentos e até o final da semana que vem devemos ter ali uma

norma interna diferente para evitar isso.

Aproveitando, dizer que já fizemos isso em relação a um

problema  apontado  anteriormente  de  incongruência  entre  as

informações  que  estavam  no  site  e  a  da  programação.   Em

determinado momento, o sistema que alimenta a programação, que

alimenta  os  horários  da  grade,  conversava  com  o  site  até

determinado  momento,  chegando  a  determinado  momento  essa

informação da programação era atualizada e essa atualização não ia

para o site, daí os erros.

Identificamos  isso,  mudamos  um  pouco  a  forma  de

trabalho.   Até  conseguir  resolver  esse  problema da  melhor  forma



possível,  que  é  fazer  com que o  horário  final  decidido  em que  o

programa vai ao ar atualize a informação na internet, isso depende

de um trabalho de TI que vai demorar algum tempo.  Então, algumas

informações nós optamos por tirar do site para manter o que está no

site e estar correto.  Estamos fazendo o mesmo trabalho de revisão

dos procedimentos para resolver esse problema das chamadas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Agora uma questão do Conselho Curador como um todo

para a Joseti.   Eu, para me redimir ao senhor, conselheiro Daniel,

peço que conduza esta questão, os problemas da Ouvidoria.  Por que

não estão no ar e quando estarão.  Foi uma provocação sua.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não

entendi direito.  Você quer que eu repita as minhas propostas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Como foi uma proposta sua ou uma solicitação sua, por

favor.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu

penso que, primeiro, concordo com a Eliane, que os relatórios diários

devam ser encaminhados a todos os conselheiros.  Acho que isso não

põe  em questão  a  ética  de  crítica  e  de  reparação.   Acho  que  é

importante.



Segunda recomendação.  Acho importante também que

essa negligência do Dia das Mães seja verificada.  Não quero fazer do

responsável um bonde expiatório, mas dentro daquele espírito que

discutimos, a questão do relatório que nos foi trazido hoje de manhã.

Temos de extrair consequências das coisas que são aqui discutidas.

Se  constatamos  que  houve  uma  negligência,  é  preciso  que  essa

negligência seja criticada.  Ninguém quer destruir ninguém, ninguém

quer exagerar, mas esse é o tipo do erro que está ao alcance da mão,

não  depende  de  meios  técnicos.   Então,  a  crítica  tem  de  ser

formulada e os procedimentos devem ser definidos de modo que esse

tipo de negligência não se repita.  Esse é o mínimo de respeito.  Caso

isso seja confirmado.  Então, penso que também isso é importante.

Um terceiro aspecto que foi aqui levantado é pormos uma

ênfase grande nesse episódio provocado pelo escândalo da FIFA e

explorá-lo em profundidade.  É uma recomendação que o Conselho

podia dar, para ser aprofundado no jornalismo, para ser aprofundado

em  outros  programas  eventualmente.   Temos  de  aproveitar  esse

gancho  para  explorar  em  profundidade  e  mostrar  como  esses

eventos,  esses  megaeventos,  esses  eventos  de qualidade,  embora

sejam  resultantes  de  uma  contribuição  social,  nacional,  estatal,

acabam sendo canalizados  por  uma minoria  que se locupletam e,

inclusive,  se  locupletam  transgredindo  a  lei,  como  está  evidente

agora nesse escândalo da FIFA, que ostensivamente se apresentava

como  uma entidade  acima de  qualquer  suspeita  e  agora  está  no

pelourinho.

Então, penso isso deve ser aproveitado para ser discutido,

inclusive  concorrendo  para  as  nossas  discussões  sobre  o  modelo

institucional da EBC, sobre a questão geral da comunicação pública e

assim por diante.  Então, esse é um aspecto importante que foi aqui

discutido.  Não sei se esqueci de algo.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – os programas da Ouvidoria.  Na Câmara Temática que o

senhor cobrou: onde estão os programas da Ouvidoria?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Sim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A pessoa a quem o senhor deve cobrar está ali.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Os

problemas da Ouvidoria, o que levantamos aqui...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Os programas.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Os

programas da Ouvidoria.  Eu entendi os problemas da Ouvidoria.

Os  programas  da  Ouvidoria,  levantamos  esse  tema  na

reunião anterior.  É inacreditável como eles tenham saído da grade,

inclusive, porque isso é uma determinação de que eles façam parte

da grade.  Não compreendo por quê.  Eu proponho uma resolução do

Conselho que integre imediatamente o programa da Ouvidoria.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos ouvir a Joseti.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não se

pode sair da grade um programa dessa importância.  É um distintivo

da TV pública.  Acho que isso é muito claro.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidoria) – Antes de entrar

no mérito da questão do programa da Ouvidoria, eu queria dizer que

as críticas de Ouvidoria, eu queria dizer que as críticas de Ouvidoria,

os  boletins  diários  têm tido  consequências  muito  interessantes  no

sentido de promover soluções, como as que o Asdrúbal mesmo está

dizendo,  tem  sido  observado,  tem  chamado  a  Ouvidoria  para

conversa, para as soluções se encaminharem.

Então,  o  trabalho  de  Ouvidoria  está  extremamente

facilitado neste sentido, estamos sendo considerados pelo jornalismo

também,  pela  produção,  como parceiros  e  não mais  como aquele

outro  lado  do  muro  que  aponta  críticas.   O  esporte  melhorou,  a

questão das chamadas.  Então, eu só queria marcar isto, que tem

sido muito produtivo nesse sentido.

Sobre o programa de Ouvidoria,  vou tentar ser a mais

sucinta possível.  O que ocorre é que quando cheguei aqui para ser

Ouvidora-Adjunta de TV Brasil, na verdade, o convite veio também

com a encomenda de que eu deveria fazer o programa de Ouvidoria.

Conceituei pela lei, pelas regras de Ouvidoria, fiz um estudo em dois

meses e construímos um programa.  Ele tinha apresentadora, que era

a Ouvidora na época, embora eu não concordasse com isso porque

padece  justamente  do  problema  de  solução  que  estamos  tendo



agora,  mas  me  facilitava  no  sentido  de  que  eu  poderia  construir

editoriais que encaminhavam, inclusive, muitas questões de Conselho

naquele editorial.  Ele atendia, nas suas partes, tínhamos bastidores,

entrevistas com professores sobre diversos aspectos, não apenas de

comunicação,  com  profissionais  da  Casa,  como  cinegrafistas,  um

produtor,  o  jurídico,  enfim,  todos  os  fazeres  que  nos  compõem.

Dessa forma, considerava-se que estava cumprindo a lei da EBC e os

apontamentos  que  diziam  que  a  Ouvidoria  teria  esse  tipo  de

responsabilidade.

O  programa  tinha  uma  audiência  interessante.   Com

todos os seus problemas, ele tinha uma audiência interessante.  E era

feito por mim.  Eu era a Ouvidora-Adjunta da TV Brasil.  E não tem ali

naqueles  programas,  foram  111edições  inéditas,  uma  vírgula  que

tenha sido dito naquele programa, para o bem, para o mal, correto

ou errado, que não tenha sido feito por mim.  Por isso, tinha uma ilha

de  edição  dentro  da  Ouvidoria  que  eu  terminava  de  fazer  um

relatório, ia à ilha ver se aquele pedaço da edição estava, fazia um

texto,  alguém  levava  para  gravar,  eu  ia  à  ilhar  editar,  corrigia,

emendava o programa.  O Edvaldo Quaiu era o editor, na época, e é

testemunha  disso,  porque  éramos  praticamente  nós  dois,  uma

estagiária e uma produtora.  E fizemos o programa.

Por  conta  dessa  dificuldade  de  equipe  que,

evidentemente, eu sempre reclamava, e sempre a resposta era que a

Ouvidoria  não  é  um  departamento  que  possa  pedir  figurino,

maquiagem,  equipe.   Então,  a  Ouvidora  achou  por  bem  levar  o

programa para a Diretoria de Produção, pois se pensava que teria as

condições  técnicas  de  facilitar  um  pouco  aquele  trabalho.   As

demandas de Ouvidoria estavam crescendo, a TV Brasil é a que mais

tem  demandas,  continua  sendo  a  que  tem  mais  demandas  e



demanda mais análise, vocês viram aí pelo relatório da professora, e

fazíamos o programa.

No final, quando houve a mudança, eu ainda não tinha

sido convidada, já estava responsável, já tinha sido convidada para

realizar o projeto do Centro de Pesquisas.  Então, achei que deveria

deixar  para  o  próximo  ouvidor  um  programa  sem  apresentador.

Passei  essa sugestão, essa solicitação ao Conselho, que eu estaria

fazendo,  ainda  interinamente,  o  programa,  que  não  teria

apresentação  e  que  teria  um  formato  que  atendesse  as  três

plataformas:  TV,  rádio  e  portal,  para  que reduzisse  o  trabalho de

produção, as demandas técnicas e, também, que ficasse como uma

inovação, pois seria uma inovação nesse caso, mais em termos de

texto  e  narrativa  do  que  propriamente  outro  critério  qualquer  de

inovação.   Mas  inovaria  nisto:  trabalhar  o  texto  de  forma  que

atendesse a todos os veículos de maneira adequada.

Chegamos a fazer uma edição, a equipe sofreu muito e

dizia que rádio e televisão são coisas diferentes.  Foi uma discussão

muito interessante, mas chegamos a uma conclusão boa, a equipe se

surpreendeu, e conseguimos fazer um programa que atendia a todos.

A equipe multimídia da SUCOM já estava envolvida querendo fazer,

depois  de  cada  transmissão,  um  chat com  algum  convidado  que

tenha aparecido no programa ou mesmo com a Ouvidoria.

Até que fui convidada para assumir a Ouvidoria.  E neste

momento também se instalou aqui a Diretoria de Produção para onde

o programa foi.  E devo dizer que todo esse trabalho que foi realizado

na Ouvidoria e que deve se entender como um trabalho de quase

pesquisa, de como fazemos isso, para dizer isso que a lei fala temos

de construir esse formato de comunicação, mas precisamos também

dialogar com isso.  Nesse momento, o Conselho pede alguma coisa



assim: como é que entrevistamos muitas vezes o Conselho, como

podemos  tratar  isso  para  que  o  público  perceba.   Então,  eram

praticamente estudos que fazíamos para construir esse modelo.

E tinha uma equipe que estava com a gente um pouco

mais  de  um ano e  já  estava  ambientada com aquela  maneira  de

fazer.   Obviamente  que  mesmo  uma  equipe,  vamos  dizer,  da

qualidade de Caminhos da Reportagem, para começar  a fazer  um

programa de Ouvidoria  com todo  o  mérito  e  premiação  que  essa

equipe  tem  haverá  uma  dificuldade  básica,  são  os  conceitos  que

constroem aquele  programa,  que  é  diferente  de  um contexto,  do

conceito natural da ordem e rotina de produção natural de programas

de jornalismos, de entretenimento, como conhecemos e como todos

fazemos  sempre,  com  mais  ou  menos  qualidade,  mas  a  linha

editorial, o roteiro e a condução são geralmente igual.  Tivemos muita

dificuldade nessa relação.

No final, chegou-se à conclusão de que eu praticamente

voltaria a fazer o programa, só que ele estaria lá do outro lado do

corredor com uma equipe que se dividia em muitas coisas e a relação

começou a ficar tão fragmentada e o trabalho da Ouvidoria crescendo

tanto e também do projeto que resolvi fazer o boletim diário, que era

o cumprimento de uma etapa da lei que naquela hora resolvia melhor,

por  exemplo,  a  relação  da  Ouvidoria  com  todos  os  senhores,

principalmente  os  diretores,  e  ele  seria  mais  produtivo.   Fiz  essa

opção e fiquei aguardando que se realizasse.

Recebi uma edição, inclusive, fui chamada, porque parecia

que a Ouvidoria estava sendo intransigente, por isso o programa não

ia ao ar, mas tinha problemas tão sérios que eu não poderia deixar ir

ao ar como um programa de Ouvidoria.  Como eu ficaria perante os

senhores  se  no  relatório  faça  algumas  análises  críticas  e  se  o



programa de Ouvidoria padecesse disso.  Seria muito constrangedor.

Então,  ficamos  sem  o  programa,  encaminhando  outras  coisas  e

chegamos a esse ponto.

Diante dessa solicitação, evidentemente, temos de fazer o

programa.  Então, já conversamos e pretendo encontrar uma forma

de produção mais rápida, menos dependente da minha análise, para

que  se  possa  ser  aprovado,  porque  é  um programa  que  tem 20

minutos no ar e tem muita chance de erro de conceito, e na tentativa

de se fazer houve erro de narrativa, erros das mais diversas ordens.

A ideia inicial que, inclusive, submeto aos senhores, eu já

submeti ao Américo, é que em vez de fazermos um programa de 20

minutos, na verdade, são 15 minutos que a lei manda, fazer cinco de

três  minutos  ou  três  de  cinco  minutos,  onde  abordaríamos  os

mesmos  conceitos  e  ele  poderia  ser  randômico,  rodando  na

programação,  que cumpriria  a  função de divulgar  a  Ouvidoria,  de

poder ser repetido e, também, facilitaria muito no sentido de que a

produção seria mais fácil.  É muito mais difícil fazer um programa de

20 minutos que atenda a todos os critérios e conceitos de Ouvidoria,

do que fazer um programa de cinco minutos atendendo a um desses

critérios a cada vez que se faça.  Aí o Américo gentilmente perguntou

o que eu precisava para isso.

Minimamente preciso da equipe que há um ano e meio

passou por um treinamento na Ouvidoria.  A princípio, é o que penso,

mas já  estamos trabalhando no sentido  de o  mais  breve possível

trazer  de  volta  o  programa.   Eu  me  comprometo,  como  vou

encaminhar a ele, encaminhar aos senhores a análise de tudo isso

por  escrito,  as  justificativas,  a  conceituação  e  a  possibilidade  de

roteiro.  É o que tenho, por enquanto.



CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Acho

interessante, em tese, essa ideia do programa randômico, mas isso,

por outro lado, não desequilibra aquela história que tem se levantado

aqui  de  que  o  telespectador  espera  encontrar  o  programa  em

determinado momento do dia ou da semana e nesse caso ele não vai

encontrar.  Isso, eventualmente, não prejudicará o diálogo com os

nossos críticos?

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidoria) – Naquele outro

programa que tinha horário fixo tinha 20 minutos de produção e, às

vezes, em época eleitoral chega a ter 30, o que acontece é que temos

oportunidade  de  criar  essa  fidelização  e  também  contribuir  com

audiência para a grade.  Um programa, embora ele, em termos da

própria Ouvidoria não necessariamente traga retornos de contatos do

público com a Ouvidoria.

Penso e vejo que o programa sendo dividido e colocado

em momentos estratégicos da grade poderá incentivar o público na

relação  com  a  Ouvidoria.   Então,  ele  seria  mais,  na  verdade,

produtivo para a Ouvidoria, no sentido de ser uma divulgação, do que

propriamente para a grade geral.  Acho que, mesmo fragmentado, ele

poderia trazer o prestígio que uma Ouvidoria traz para uma emissora,

porque  a  marca  de  que  o  público  pode  se  manifestar  e  será

efetivamente ouvido.  Mas posso fazer um estudo mais profundo para

responder mais adequadamente sobre essa pergunta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, o Conselho quer ser informado urgentemente dessas

tratativas ou modelos e propostas.



Américo.

O SR.  AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral)  –  Só dizer

que apoiamos completamente.  Fiquei muito surpreso de saber que

no passado a empresa não disponibiliza os recursos necessários para

fazer o programa.  Óbvio que tem de ser controlado editorialmente

pela Ouvidoria, por isso tem de ter equipe lá, o que ela precisar para

fazer  o programa.  Ela no pode comissionar  o programa para um

outro  departamento  da  empresa,  porque  necessariamente  ele  vai

alterar  de  alguma  forma,  mesmo  que  minimamente,  o  conteúdo.

Então, o conteúdo editorial tem de estar completamente lá.  Estamos

acertando com a Joseti  a questão de ver  formas,  discutir  se será

programa randômico, curto, maior, mas o que ela precisar, dentro do

razoável, o faremos.  É claro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Joseti e Américo.

Temos dois itens da pauta antes do café, mas consulto se

não podemos estender e terminar a reunião antes do café.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Eu  tinha  pedido  a

palavra para fazer um comentário.  Vou tentar ser breve para não

prejudicar o horário.

É ainda em relação ao relatório da Ouvidoria.  Parabéns,

como sempre, Joseti.  Ela aponta dois problemas aqui que merecem

destaque,  quer  dizer,  existem  vários  problemas  que  existem



destaque, mas eu gostaria de apontar dois deles.  Um, página 14,

que fala no apagão na gravação dos programas.  A Ouvidoria reclama

que  esse  apagão,  esse  sistema  que  deveria  estar  gravando  os

programas por diversas vezes deixou de funcionar e que esse é um

problema para a Ouvidoria.

Na  verdade,  eu  queria  comentar  que  é  um  problema

muito mais grave do que isso, porque se esse sistema existe para

atender a um preceito legal, no momento em que ele deixa de gravar,

se acontecer um problema e a gente sofrer um processo em cima

disso, será um problemaço para a EBC.  Então, é um problema que a

Diretoria tem de olhar isso com muito carinho.

Numa  linha  parecida,  página  55,  a  Ouvidoria  relata

problemas na falha elétrica do Centro de Processamento de Dados.

Essa falha de energia  estaria  ocorrendo porque há problemas  no-

brake do Venâncio.  Acho estranho.  Por que a EBC não tem um no-

brake próprio, acho que deveria ter, principalmente o CPD, se não

também teremos problemas sérios.

São os dois pontos que eu queria destacar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vou passar para o próximo item da pauta.  A cobertura das

decisões do Conselho Curador pelo Jornalismo.

No dia  15 de abril  passado,  na nossa reunião,  quando

completou  um  ano  da  não  designação  dos  novos  conselheiros,  o

Conselho Curador divulgou uma nota pública que foi divulgada em

vários veículos privados, Folha de São Paulo ou Estadão, não lembro,

um desses.  E a EBC não divulgou essa questão.  Um funci0onario da



empresa fez  um questionamento junto à Ouvidoria sobre isso e a

resposta do Jornalismo vou ler para não ser injusta aqui:

“O Jornalismos público não deve ser utilizado em proveito

de interesses próprios.  Usar a TV Brasil, Agência Brasil, as rádios,

veículos de comunicação pública da EBC, para defender pontos de

vista da empresa, do governo ou de seus representantes no Conselho

Curador não seria correto com a nossa missão e com a prestação de

serviço público da comunicação”.

Evidentemente  que  as  decisões  e  as  manifestações  do

Conselho são de interesse  da sociedade,  senão não teria  nenhum

significado  a  existência  do  Conselho  se  não  fosse  isso.   Alguns

conselheiros me pediram, eu também quero,  especialmente a Ana

Veloso, Eliane e Rosane, saber a sua posição sobre isso.

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

realidade,  é  o  seguinte:  a  gente  cobre,  sim,  todas  as  audiências

públicas, todos os seminários temáticos sobre comunicação pública,

posse dos novos conselheiros, todas as questões do Conselho a gente

tem coberto e temos divulgado.

O que a gente não teve o hábito de cobrir em nenhum

caso, e isso foram várias vezes, o Conselho divulga notas, moções de

apoio, isso nunca divulgamos.  Então, não é porque o fato de uma

empresa privada ter divulgado também acho que não é parâmetro.  A

empresa privada divulgou porque era uma crítica ao governo e uma

crítica,  de  certa  forma,  à  própria  EBC.   Uma coisa  que  denotava

aparentemente  uma questão  negativa.   É  uma coisa  democrática,

uma decisão bacana do Conselho, não estou discutindo a decisão do

Conselho.  Mas a divulgação por um veículo privado que não divulgou



também todas as outas resoluções do Conselho Curador não é um

parâmetro para discutir “por que outro divulgou e o Jornalismo não

divulgou”.

A  gente  sempre  teve  como parâmetro  isto,  damos  em

todos os veículos as posses, as audiências públicas,  os seminários

temáticos.  A gente sempre divulgou, mas nunca tínhamos divulgado

resoluções, decisões.  Eu olhei por alto, há Moção de Apoio ao Projeto

de  Interatividade  da  TV  Digital,  Respostas,  Notas  do  Conselho

Curador sobre várias questões do colegiado, resposta a matérias de

imprensa, até nota de pesar pela morte de Eduardo Campos.  Houve

uma série de decisões do Conselho que a gente, normalmente, não

divulgamos.  Então, é a mesma situação.

Se  for  uma  decisão,  se  o  Conselho  considerar  que

devemos  sempre  divulgar,  a  gente  passa  a  divulgar.   Foi  essa  a

questão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  O  que  motivou  esse  questionamento  foi  a  resposta:

“interesse próprio”.  É difícil.

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

que ela não está completa.  A gente pode ter sido infeliz na resposta.

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor-Geral)  –  Uma

observação.  Nesse dia nós divulgamos no Portal,  que é o espaço

institucional, inclusive, e aí se divulga tudo mesmo e tem o espaço



para divulgar.  Ali é um espaço próprio para tudo isso.  Só lembrando

isso e complementando.  Foi publicado no Portal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Deixar claro, o Conselho, que não é “interesse próprio”, é

interesse da sociedade.  O fato de completar um ano que estamos

esperando, não é interesse próprio, é uma coisa diferente.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Claro.  Podemos ter sido infelizes nesse “próprio” aí.  Inclusive, na

nota, na resposta para o funcionário, para a pessoa via Ouvidoria, eu

estava dizendo isto, tudo o que a gente cobra do Conselho...  E a

gente questão também de que a gente tinha divulgado no Portal da

EBC.  Eu discute com o Américo, ele viu.  A gente divulgou no Portal

da EBC.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

–  Presidente,  você  já  fez  as  indagações  que  seriam  as  minhas

indagações também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.  E obrigada, Nereide.

O último item da pauta antes do café, passo para a Rita.

Equidade de gênero no espaço público.  Esse assunto é seu, não é,

Rita?  É uma pauta que é do Conselho há muito tempo e a Rita trouxe

essa questão.  Acho que a gente pode chegar a um acordo para não



termos de voltar  de novo nessa história.   Falamos muito  e muito

sobre isso.

O que você propõe, Nereide?  Não sei.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Estou  passando  um  relatório  com  todos  os  números.

Preferencialmente,  evidentemente,  desde  o  início  a  gente  tenta

colocar mulher na bancada e acho que conseguimos.  De todos os

programas, 76% tiveram mulher na bancada.  Então, dizer que não

temos esse cuidado não é verdade.  Tenho o relatório aqui.  Todos os

programas,  tudo  o  que  aconteceu.   Às  vezes,  quando  tivemos

bancada só masculina, primeiro tentamos mulher e não conseguimos.

Mulher tem problema assim: não ter com quem deixar o filho de noite

para estar aqui de dez horas da noite até as onze e meia da noite

participando de programa ao vivo.  Temos uma relação imensa de

mulheres...  Quando a Rose Marie Muraro morreu, eu quase morri

junto, porque a gente tinha pedido para ela uma entrevista, a gente

estava atrás dela, como temos uma lista de todas as mulheres que

tentamos entrevistar ou está agendado, se tivermos condições de ter

um estúdio em São Paulo, que é o que estamos tentando fazer.

Então, temos de considerar que é Brasília, que temos de

trazer  uma  pessoa  e  ainda  trazer  uma  jornalista  pagando  diária,

hospedagem, tendo um custo, para a gente ter essa história de toda

vez uma mulher.  Não se pode ter preconceito, todos os homens que

vieram, em que se tinha uma bancada só masculina, eram pessoas

muito  especialistas  naquela  história,  naquele  tema.   No  caso,  por

exemplo,  do  Marco  Aurélio  Melo,  do  STF,  que  esteve  aqui

recentemente, trouxemos um jornalista que tem um site Jornalismo e

Justiça, que é um cara superespecializado na área de justiça.  Então,



é um homem, mas a gente não pode ter um preconceito de impedir

um homem de vir  porque é  homem.  A gente  é contra  todos  os

preconceitos.

E  já  tivemos  aqui  pessoas,  mulheres  fantásticas  no

programa.  Temos um programa, um espaço, tem um ano, e trouxe

Ângela Davis, Maria da Penha, que é um símbolo na luta pela mulher,

Corações  Aristo,  uma  escritora  negra  fantástica,  que  fez  o  maior

sucesso  na  Feira  do  Livro  da  Alemanha,  Maria  Elizabeth  Teixeira

Rocha, primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar, Luíza

Barros, Karen Barroso, Júlia Flint.  A gente tem trazido, a gente faz

um esforço.

Há um relatório de cada um dos convidados.  A diretora e

produtora  do  programa,  que  é  uma  mulher,  está  aqui  e  pode

esclarecer.  A chefe do Núcleo de Programação, que é uma mulher,

também está aqui para esclarecer.  É uma política do programa.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Mas

no sentido da solução disso, Nereide, acho que a EBC tem de ter uma

equipe, gente da Casa.  Se você tem uma convidada que não pode vir

e  você  tem  uma  bancada  com  três  entrevistadores,  pelo  menos,

minimamente, pelo respeito a gênero, e concordo com a Rosane de

que isso deveria ser resolvido de uma forma mais permanentemente,

mas  é  preciso  ter  gente  na  Casa  que  ajude  a  resolver  isso  no

momento em que alguém não vem.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Temos a  relação  das  mulheres  da  Casa que estão  aqui  e,  muitas

vezes, as mulheres da Casa dizem o seguinte: “não quero participar



porque  não  domino  esse  assunto”.   Não  é  não  estar  preparada,

Rosane.  Temos um formato de programa com dois jornalistas, Paulo

Moreira Leite e professor Florestan.  Temos uma outra coisa que é

fixa.   A  gente  quer  qualidade  do  programa,  evidentemente.

Queremos um programa que seja  bom, que tenha uma discussão

muito positiva, que dê audiência.  Então, a gente tenta sempre trazer

uma pessoa que acrescente ao debate.  As mulheres mesmo não vão

falar “eu vou”.  Já teve mesmo a Juliana Nunes pode ser testemunha

de as vezes que convidamos e ela disse que “não quero participar,

indico Fulano” e,  várias  vezes,  um homem, porque é uma pessoa

especializada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, temos de chamar a Juliana.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Tem

de resolver isso, a dificuldade que as mulheres mesmo estão tendo

de assumir essa bancada.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Não é de assumir a bancada, não temos uma pessoa fixa mulher.

Vocês querem que a gente tire o Florestan e o Paulo?  Acho que é

isso.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – É o

compromisso Nereide.  Querendo ou não, temos vários programas de

entrevista, temos inúmeros programas de entrevista, programas de

qualidade e são programas de reflexão, é a faixa de reflexão.  E é a



faixa de reflexão nesta empresa é uma faixa de reflexão masculina.

Quando veio o espaço público, tinha uma demanda para que tivesse

um espaço de mulher.

A  solução  que  foi  dada,  só  para  completar,  é  que  a

solução hoje que temos no único programa que criou dentro desse

espaço em que a faixa de reflexão já é eminentemente masculina, a

solução que foi dada é a de que a única vaga que poderia ter um

equilíbrio aí é justamente a que está pendurada.  Então, você tem

dois homens fixos, e esses não se mexem, está definido, e a única

vaga que transita é uma mulher.  Coincidentemente, em vez de se ter

uma solução para o problema, no final das contas...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Quem você sugere, a mulher fixa, porque...?

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Você

sabe que vou sugerir um PSI aqui para dentro.  Vou virar para você e

falar: vou sugerir alguém, colocar o nome e apontar.  Mas vou sugerir

um PSI.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Acho  que  é  um  preconceito,  um  desrespeito  em  relação  a  dois

profissionais homens, o Paulo Moreira Leite e...

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Não

se trata disso.  De jeito nenhum.



A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Acho que 76% dos programas tiveram mulher.  Isso é uma mudança

que tem de ser reconhecida, porque os outros programas que vocês

disseram são programas eminentemente masculinos.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Temos acompanhado o espaço público, inclusive, o último...  Temos

acompanhado  e  não  está  nessa  proporção  mais  há  já  bastante

tempo.  Pega os últimos 12, 13 programas para a gente ver se essa

proporção está mantida.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Foram os dois, inclusive, eu estava de férias, mas, apesar de eu ter

escolhido o Marco Aurélio, temos...  Estou com isso tudo aqui, vou

passar e todos os conselheiros avaliam e veem se é um problema.

A  questão  da  discriminação  da  mulher  é  um  assunto

frequentíssimo nessa emissora, no jornalismo.  É uma coisa assim...

E  está  aqui,  há  um levantamento  no  documento.   Acho  que  é  o

melhor  jeito  de...   Você  podia  passar  a  relação  de  todas  as

programações.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Acho

que se não tem gente, não sei se isso acontece, de fato, na EBC,

precisa-se formar gente, precisa-se providenciar gente.  É o espaço

de reflexão da EBC e não podemos fazer da reflexão da EBC uma

reflexão masculina, um espaço nobre.  Vamos ter de resolver isso.



CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – A única

coisa que eu gostaria, que tem de ter cuidado, temos dois homens

fixos que têm suas histórias, seus talentos, suas capacidades, e estão

preparados,  se  dedicam e  estão  preparados  para  aquele  tema,  já

sabem que farão aquele tema.  A mulher é volante.  Ela não está

preparada porque não é a função dela,  porque não está dedicada

àquilo.   Então,  se  já  temos  a  dificuldade,  ela  não  está  dedicada

àquilo...  Muitas vezes as profissionais, se não estão ali, não sabem

qual o tema, não têm o tempo necessário para se prepararem, para

conduzirem, para fazerem o debate, é claro que é mais difícil ainda

para elas se colocarem no mercado, para se colocarem no processo.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Vocês estão defendendo que seja uma mulher fixa da EBC?  É isso?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Se

for a solução, por que não?

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Esse enriquecimento que a gente trouxe aqui, de ter trazido várias

pessoas  entrevistadoras  fantásticas,  também  mulheres,  que

colaboraram enormemente com a qualidade do programa.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Se

for o caso, amplia-se a bancada, Nereide, mas precisa ter gente aqui,

mulheres aqui preparadas para um programa desses.  E como se vai

preparar, se elas não estão incorporadas numa equipe permanente?



Elas  podem  estar  trabalhando  e  não  serem  essas  pessoas,

permanentemente as pessoas da equipe, você ter convidadas, mas

você tem de ter gente da Casa preparada para assumir esse lugar, se

você  não  tem  uma  mulher  como  entrevistada  ou  como

entrevistadora.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Está na relação aí, Rita, todas as mulheres que já participaram, todas

as  profissionais  da  Casa  que  já  participaram.   Acho  que  esse

número...   Acho  que  estamos  discutindo  como  se  fosse  um

problema...   Acho  que  temos  de  melhorar,  temos  de  resolver,

estamos  tentando  melhorar.   Quando  estiver  em  São  Paulo,  vai

melhorar  mil  vezes,  porque  teremos  mais  facilidade  de  ter

convidados.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A produção será lá?

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Será nos dois lugares.  Dar opção de você ter entrevistado lá, que é

mais fácil do que a pessoa vir para Brasília.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Ana,  eu  queria  talvez  até  mudar o  foco  da  discussão,  relativo  ao

programa Espaço Público.  A principal discussão aqui, ela colocou que

há 76% de participação.  Vamos confiar no que ela disse.



Outra coisa, o foco principal da discussão é o seguinte:

nós aqui tínhamos tirado uma resolução, não queríamos o Roda Viva,

e foi feito o programa Espaço Público que está cumprindo o objetivo.

O conteúdo é muito bom.  Temos entrevistas em outros locais,  o

Marco Aurélio foi uma entrevista excepcional.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A discussão não é do conteúdo.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA –  É

justamente isso.  É ótimo por serem homens?  É isso?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  A

discussão tem de ser levada também para o conteúdo.  Por que não

amanhã,  um dia  desses,  fazer  um programa com três  mulheres?

Fazer um revezamento.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Não

é um brinde.  É questão de que a gente precisa não só abrir o espaço

e identificado o problema de que há dificuldade das mulheres...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Não é isso, Rita.  Temos situação hoje no Brasil que, infelizmente, as

mulheres são tão discriminadas, no Congresso, na justiça, na cultura.

Temos  um  volume  menor  de  mulheres  que  você  acaba  tendo

possibilidade de chamar para entrevistar.



CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA –  É

uma realidade em que temos de atuar para modificar.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Tanto que temos prioridade.  Prioritariamente a gente senta e chama.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Se

elas têm necessidades especiais, vamos atendê-las.

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

gente  sempre  atende.   No  telejornalismo,  a  Katiucha  estava  ali

conversando  com  o  Claudio  Lemos,  temos  prioritariamente

apresentadoras  mulheres.   Por  exemplo,  no  telejornalismo  temos

dois, um no Maranhão, que divide bancada, e um aqui no Repórter

Brasil noite.  Então, temos essa preocupação e temos a preocupação

de ter um programa de qualidade, que discuta os temas, que seja

enriquecedor, e com prioridade para a mulher.  Isso é uma questão

que todo mundo sabe.  A produtora sabe, ela está aqui e pode dar o

depoimento dela, pois ela sabe que tem essa orientação, que tem

essa recomendação do Conselho.  E a gente faz tudo para atender

essa recomendação.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Isso

é uma preocupação recomendadíssima do Conselho.



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

quero, por favor, que vocês leem o documento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ana.  Depois a gente suspende.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– A gente compreende que o programa é de qualidade.  A discussão

não é em torno da qualidade do programa e nem dos profissionais

que fazem o programa, no sentido dos apresentadores.  Sabemos

que são extremamente qualificados.  A gente compreende tudo isso,

Nereide, o esforço.  Mas a gente também entende que é preciso que

a empresa se organize no sentido de atender.

A minha sugestão pode ser dentro daquele selo da pró-

equidade de gênero e raça, exatamente se fazer um trabalho para

que as mulheres que estão na EBC que possam dividir bancada para

participar do programa, dos diversos espaços da EBC, essas mulheres

possam ser preparadas para estarem nesse lugar, já que existe uma

dificuldade de convite, de preparação.  De que forma pode ser feito

isso, essa preparação?  Para além da prioridade que o programa está

dando a trazer mulheres como convidadas, que você apresenta aqui

fantásticos, que a gente achou incrível trazer, por exemplo, Ângela

Davis, foi maravilhoso o programa.  A questão não é essa.

Não é uma coisa de criticar o programa, no sentido de o

programa não ter qualidade.  Sabemos da qualidade.  Agora, como

dentro desse selo pró-equidade que, inclusive, vim aqui e apresentei

o  resultado  da  minha  pesquisa  e  discuti,  como  pode  ser

implementado  dentro  desse  selo,  que  é  algo  que  já  existe  um



trabalho, uma equipe discutindo, como se pode preparar as mulheres

para assumirem esses lugares também, de estarem nas bancadas,

para além do esforço que já vem sendo feito, das apresentações, e

também dentro dos programas, que são programas mais reflexivos

dentro dessa faixa da EBC.

Acho que podia ser uma questão a ser discutida e dentro

desse selo da pró-equidade.  Entendeu?  Uma recomendação nesse

sentido,  para  que  a  gente  possa  ter,  no  futuro,  mais  mulheres

participando  em  pé  de  igualdade  com  esses  homens  fantásticos,

maravilhosos que já estão aí apresentando.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Como

o governador Cláudio, que esteve ontem na nossa faixa de reflexão e

vira e fala: “Sou burguês, sou homem e sou branco”.  A gente tem de

tomar cuidado com essa faixa burguesa.

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

destacar que todas as mulheres que participaram estavam muito bem

preparadas.  E são 76% dos programas.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Eu sei.   Não estou dizendo que as que foram não eram, estou

dizendo que as que foram eram, mas as que não puderam ir  por

questões de não se sentirem preparadas, que sejam preparadas e

que estejam para isso.



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

citei esse exemplo e é só raro.  Não é não estar preparado, é questão

de achar que não tem o perfil para aquela entrevista, o que é um

negócio normal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fica a recomendação do Conselho.  Sei que a Nereide tem

preocupação  com  isso.   Essa  ideia  da  Ana  Veloso  é  muito

interessante.  Existe uma comissão de gênero aqui dentro?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Existe dentro da EBC um grupo de trabalho que discute gênero e

equidade.  Eu estive aqui fazendo um debate nesse comitê.  A EBC

pode se tornar a primeira empresa de comunicação da América Latina

a ter uma política de gênero e equidade implementada, porque os

grupos de mídia brasileiros não têm, eu não conheço, fiz um estudo

e, inclusive, participei de uma pesquisa internacional em 201/2011,

até  2011,  nenhum  grupo  de  mídia  privado,  público,  comercial,

educativo, tinha uma política de gênero e um comitê de equidade de

gênero instalado dentro da empresa.  Nenhuma.  A Petrobras tem,

outras empresas brasileiras públicas têm, mas os grupos de mídia

não  priorizam  isso.   E  a  EBC  tem  um  comitê,  que  é  algo

extremamente fantástico, incrível.

A minha sugestão é que esse comitê possa discutir essa

formação,  essa  questão.   E  que  esse  comitê  tome  conta  dessas

histórias  também,  possam  auxiliar  nessa  preparação  e  tal,  para

resolver esse problema da equidade.  Não para resolver, mas discutir

e problematizar e formatar também nesse campo.



Nós,  no Brasil,  Nereide,  não temos nenhuma empresa.

Então, penso que a EBC está um passo de se tornar essa primeira

empresa, o que será muito importante no campo da discussão da

participação das mulheres  na produção das notícias  nas indústrias

culturais.

Então, como a EBC já está fazendo esse esforço, a minha

sugestão é que dentro desse comitê isso ser um ponto de discussão,

para que seja implementado junto com o comitê, que terá o selo da

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de

Igualdade Racial.  É um selo para gênero e raça.  Então, incluir essa

questão da formação, ou da preparação, ou da melhor orientação,

enfim, o termo que for mais adequado para que as mulheres possam,

do jornalismo, também participar e se sentir mais fortalecidas nesse

sentido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu preciso tomar um café.  Vamos parar cinco minutos.

Depois são os informes da direção.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Eu  só

quero lembrar que estamos fazendo esse debate hoje ao dia seguinte

de uma votação da Câmara em que não conseguimos sequer garantir

uma cota de 30%.  Isso é uma demonstração de que em cada espaço

temos de discutir os espaços de gênero e raça, sim.

Quando há dois  apresentadores,  a  hora de consultar  o

edital de quem fará a apresentação, já tem de ser um homem e uma

mulher.  Ponto.



CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Esse tema já é importante para o espaço público nessa pauta, da

negativa do Congresso Nacional...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Repercutimos ontem com o governador.   Demos bem essa notícia

ontem no  Repórter  Brasil.   E  é  um tema,  pelo  amor  de Deus,  o

jornalismo trata esse tema com ênfase.  A Mara Régia, inclusive, é

presidente do que trabalha do meu lado.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Esses  encaminhamentos,  para  o  espaço  público,  não  é  uma

resolução, é uma recomendação do Conselho de que tenha sempre

uma mulher ou como entrevistada, ou como entrevistadora, e que se

passe, então, essa demanda ao Comitê de Equidade e Gênero para

estar  trabalhando  com  vocês  a  questão  da  formação.   Acho  que

temos de ter isso.  Não é possível a gente trazer para a sociedade a

questão de que temos um espaço para as mulheres ocuparem num

debate e não temos mulheres qualificadas para isso, que elas não

estão em condições, porque não têm tempo ou que as suas condições

de mulher as impede de estarem numa bancada.  Isso é muito grave.

Se elas têm demandas especiais...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Não é isso.  Acho que não foi bem entendido.  Eu citei um exemplo.

Não generaliza.  Leia o documento, por favor.



CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Agora  estamos  no  debate,  não  vai  dar  para  eu  parar  para  ler  o

documento.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Sobre esse

assunto.  Desculpe.

A nossa responsabilidade, da EBC, aumentou em relação

a  esse  assunto.   Eu  ia  dizer  isso  nos  informes,  mas  aproveito  o

gancho para dizer.  Eu fui convidado pela ONU Mulheres para fazer

parte  do  Conselho  do  Movimento  Eles  por  Elas  que  será  lançado

agora no dia 25, em Foz do Iguaçu.  Portanto, como Eles por Elas,

meninos pelas meninas, eu me sinto aqui na obrigação de trabalhar

cada  vez  mais  para  que  essa  empresa  lute  e  avançarmos  mais

rapidamente  nessa  questão  de  equidade  de  gênero.   Só  dizer,  a

propósito  disso,  que  estarei  lá  como  conselheiro  tomando  posse

nesse evento do dia 25, em Foz do Iguaçu.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Alguém mais?

Então, podemos passar para o Informes da direção.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor-Geral) – Eu já tinha

comentado a questão do esporte e circulei aqui um dos pedidos do

Conselho,  que era o planejamento da EBC, em linhas gerais,  pelo

menos,  para  cobertura  dos  Jogos  Olímpicos  de  2016.   Está  no

documento,  formulado,  e  no  devido  tempo podemos  discutir  mais

detalhes.



Denise saiu justamente na hora em que eu ia anunciá-la.

Lei de Murphy.  Voltaremos a isso.

Aconteceu,  logo  depois  da  última  reunião  do  último

Conselho, eu e Miriam Porto tivemos oportunidade de estar no Japão

representando a EBC no Input, que é o principal evento de conteúdos

de TVs públicas no mundo, onde o nosso programa HP Mágico foi um

dos programas apresentados.  O prêmio do evento é a apresentação

e a discussão que aconteceu logo na sequência sobre a qualidade do

programa,  o  que  representa,  discussão  sobre  os  sistemas

amazônicos.  Houve um grande interesse de outras TVs públicas do

mundo sobre isso.  Inclusive, houve um convite da direção do Input

de eventualmente tentar realizar o evento aqui  no Brasil  e a EBC

seria tipo coordenadora disso, mas precisamos obviamente da ajuda

de  parceiros,  como  o  Ministério  da  Cultura  e  outros,  para  tentar

realizar esse evento aqui, que é muito importante.

A Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, voltou a ter a Central

de Atendimento ao Ouvinte, que estava fora do ar, e tinha havido,

inclusive, uma cobrança do Conselho sobre isso.  Muito importante.

A DICOP, o Asdrúbal já mencionou hoje um dos eventos,

que  é  a  Virada  Cultural,  em  São  Paulo.   Vamos  fazer  várias

transmissões ao vivo de lá.  Terá uma sessão, que é a sessão TV

Brasil.  E a DICOP está numa missão de levantar outros eventos, o

que também foi mencionado aqui, ao redor do Brasil, que poderemos

transmitir  ao  vivo.  Chegamos  a  conversar  sobre  Parintins,  por

exemplo, mas, infelizmente, está nas mãos, assim como o esporte,

de uma emissora particular e só vamos fazer a cobertura jornalística,

infelizmente.  Basicamente é isso.



Quero aproveitar que a Denise chegou.  Denise Bacutina

assumiu  no  mês  passado  a  nova Superintendência  de  Agências  e

Novas Mídias e está com a incumbência de tocar a Agência Brasil e o

Portal da EBC.  Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, para

se apresentar a todos.  Ela está, obviamente, à disposição de todos

os conselheiros.

A SRA. DENISE BACUTINA (TV Brasil – Portal EBC) –

Boa tarde aos conselheiros e conselheiras.

Assumi  há  menos  de  um  mês,  então,  ainda  estou

começando  a  tomar  pé  das  coisas  e  ver  as  mudanças  que

conseguimos  fazer.   Algumas  coisas  a  gente  já  está  começando

implementar,  mas ainda podem demorar um pouco,  já se decidiu,

para serem colocadas em prática, por causa do tempo natural, tempo

de publicação de escala de trabalho, essas limitações dos acordos.

Mas  vamos  ampliar  o  horário  de  funcionamento  da

Agência nos fins de semana, o que hoje é um pouco reduzido.  Já

estamos ampliando a pauta de cobertura, diversificando.  Também já

estamos  iniciando  um  processo,  por  enquanto  interno,  mas  será

publicado  nas  próximas  semanas,  de  correspondentes  em  várias

cidades do Brasil.   Com isso, teremos uma cobertura no Nordeste

maior, Sul, Amazônia.  Teremos vários repórteres pelo Brasil.

Estou à disposição de vocês.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Bem-vinda.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Acho  que  não  ficou  nada  pendente.   Foi  uma  reunião

proveitosa, como sempre.  Meio bagunçada um pouco.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –

Estamos terminando a reunião?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Estamos.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Eu

queria  me  despedir  deste  Conselho  Curador.   Enquanto

representante,  acho  que,  de  fato,  na  próxima reunião  já  teremos

outro conselheiro aqui ou conselheira.

Acredito  muito  nessa  equipe.   Então,  acho  que  vocês

terão uma pessoa muito melhor aqui.  Aposto “pra caramba”, porque

aqui na EBC tem gente bacana nessa equipe, nesse quadro, homens

e mulheres.

Vou  falar  a  vocês  um  negócio,  acho  que  o  cargo  do

conselheiro, sempre tive uma birra.  Há uma crítica nessa história da

representação  dos  trabalhadores,  porque  é  sempre  uma

representação meio de segunda categoria.  O mandato é de quatro

anos para os outros conselheiros, o mandato do trabalhador é de dois

anos;  o  mandato  de um conselheiro  pode  ser  renovado por  mais

quatro anos, o do representante dos trabalhadores não pode; um tem

jeton, o outro não tem.  Então, sempre tem uma questão.



Agora vou falar a vocês uma coisa que acho muito legal

dessa história de serem dois anos.  A única vantagem de serem dois

anos,  porque  quando  você  está  começando  a  engatar  como

conselheiro, você sai.  Mas a vantagem é que dá chance para outros

trabalhadores,  mais  e  mais  trabalhadores  virem aqui,  que  é  uma

escola.  Acho que todo mundo tinha de ser um pouquinho conselheiro

aqui, porque a gente aprende “pra caramba”.

Então, muito bom estar aqui.  Esse espaço é fundamental.

De fato, é um espaço onde a gente faz acreditar  no sonho dessa

comunicação pública.  Então, foi legar estar aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Volte sempre.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Eu

queria  falar  uma palavrinha  para  a  Eliane.   Além de uma grande

conselheira, nessa oportunidade que estivemos num mesmo projeto,

ela numa condição diferente da minha, pois fui  com ativista e ela

como  jornalista.   Eu  queria  dizer  também  que  conheci  a  Eliane

jornalista,  repórter.   Fomos  em situações  em que  o  discurso  que

estava em volta era todo um discurso, estou falando a missão Gaza,

e  vi  a  Eliane  procurando  ouvir  todas  as  vozes  envolvidas  nas

situações em que estávamos trabalhando.  Eu a vejo fazendo isso

mesmo.  Atualmente, ela é muito respeitada por todas as pessoas

que viram e testemunharam e acompanham esse trabalho.



Eu queria cumprimentar a EBC por ter feito esse trabalho

e a Eliane que agora vai se dedicar à empresa.  Espero que esse seu

talento jornalístico seja respeitado e valorizado.  E fica com a gente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Foi o que eu disse antes, ainda bem que ela fica na EBC.

Nelson.  Depois encerramos.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  A

conselheira  Evelin  me  lembrou  que,  como  falei  ontem  de  certa

maneira naquela reunião menor, acabei esquecendo aqui de falar, de

dar informe de como estão nosso trabalho em relação ao PPA, que eu

tinha falado na última reunião.

Conseguimos uma articulação inédita dos diversos setores

governamentais  envolvidos.   Começou  com  o  trabalho  do  Fórum

Interconselhos,  sem  aquele  trabalho  que  a  conselheira  Rita  aqui

capitaneou pelo Conselho,  talvez não tivéssemos chegado ao nível

que chegamos, porque o trabalho que deveria ter sido feito antes a

gente descobriu que não tinha sido.  Então, tivemos de começar do

zero a partir dali.  Então, ela, juntamente com a Cleide, Regina e toda

equipe nossa que deu suporte, nossa equipe de engenharia também.

Estamos  chegando  perto  de  ter  um  projeto  realmente

consistente.  A gente diz sempre que é aquele que tem de ser levado

para a mesa da Presidente, ser espancado o quanto for e sair inteiro.

Então,  estamos  tentando  construir  isso  sob  a  coordenação  do

Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações, Luiz Azevedo,

que é quem tem também puxado bastante essa discussão, com a



participação do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, da

Telebrás, em que estávamos numa discussão à parte com a Telebrás,

em parcerias nossas, então, tem de chamar a Telebrás também, a

Anatel.  Geralmente, a Anatel está junto conosco para nos multar das

nossas questões técnicas, mas entrou junto com o projeto.

Está se definindo ainda a parte de conteúdo.  Isso, eu

queria  dizer  que  foi  a  grande  vitória,  pois  conseguimos  colocar  a

parte de conteúdo basicamente como está dentro do nosso princípio

da EBC, como objetivo estratégico do PPA.  É evidente que tem de

passar por várias instâncias de validação, mas já ter chegado onde

chegamos,  praticamente  validado,  com  algumas  observações  em

relação ao nosso trabalho feito pela SPI, Secretaria de Planejamento

e  Investimento  do  Ministério  do  Planejamento,  que  é  quem  está

trazendo essa discussão.

Lembro, na semana passada, teve aqui o Ministro Nelson

Barbosa, fui fazer uma apresentação a ele e dizer que há três anos

estamos nos preparando para esse PPA, não nos abandone.  E foi ele

que  disse.   Na  verdade,  a  gente  pensava  apenas  a  parte  de

infraestrutura e ele falou: por que vocês não colocam o conteúdo?

Junta com o Ministério das Comunicações...  Porque mostramos essa

diversidade e que precisava ter uma articulação interna dentro do

governo.  Então, fico muito feliz que tenhamos chegado até aqui.

É verdade que os recursos são incertos, mas sempre digo

que nós estamos dizendo onde ele está e estamos muito perto de ter

acesso a ele.   Ele não está dentro do orçamento e ninguém mais

pode  gastar.   Então,  a  estratégia  que  viemos  amadurecendo  há

alguns  anos  está  ficando  madura  a  ponto  de  a  gente  começar  a

colher.



Desculpa, eu não podia esquecer a Secom.  Na verdade,

faltou apenas a Secom dentro dessa articulação.  A Secom também

dentro  desse  projeto  juntamente  com a  Secretaria  Geral,  não  na

parte específica dos diálogos com a sociedade,  onde falei  que “se

vocês não tiverem nenhum escape aqui, vai por aqui, porque aqui

tem  campo”,  mas  eles  ainda  conseguiram  construir  um  objetivo

comum estratégico  junto  com a  Secretaria  Geral  nesse  campo de

trabalhar.   Eu  ainda  não  conheço  porque  isso  foi  negociado

diretamente  da  Secom  com  a  Secretaria  de  Planejamento  e

Investimento.

Não sei se já cheguei a dizer aqui para vocês, mas como

eu já disse publicamente em outros fóruns, e sempre levei isso em

todas  as  mesas  onde  fui  debater  esse  assunto,  no  PPA  anterior,

apesar dos esforços e muito porque estávamos num processo aqui

muito conturbado,  em 2011,  embora ainda tivéssemos conseguido

nos encaixar num programa temático que não era a manutenção da

Presidência  da  República,  porque  era  onde  queriam  nos  colocar,

ficamos com um pedacinho desse programa, que é de competência

do  Ministério  das  Comunicações,  que  é  Comunicações  para  o

Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia,  onde permanecemos

com essa visão de PPA agora, no novo ainda.

Já naquela época eu dizia o seguinte: o descritivo do PPA

que foi enviado ao Congresso tinha doze parágrafos desse programa,

nove eram sobre telecomunicações, um era sobre os correios, e os

dois que tinham a ver com radiodifusão só tinha uma linha e meia

falando da comunicação pública.  Acho que estamos mudando.  É um

novo ciclo.  É um ciclo que conseguimos articular um grupo de aliados

importantes  para  conseguirmos  construir  e  colocar  a  comunicação

pública onde achamos que ela deveria sempre ter estado.



Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Com esse depoimento otimista  vamos encerrar  a  nossa

reunião, agradecendo a todos, conselheiros, conselheiras e direção.

Muito obrigada pela presença.  À nossa plateia também.  Obrigada.

Boa tarde.


