
Conselho Curador

Reunião Extraordinária

(Notas Taquigráficas)

Data – 18 de novembro de 2015

Hora – 14h00

Local – Sede da EBC

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

Boa- tarde a todos. Eu só queria justificar o nosso atraso, porque estivemos

reunidos, os conselheiros, até 02h10. Então, mais uns minutinhos e estarão

todos aqui. Obrigado. Boa-tarde a todos. Eu vou dar início à nossa reunião. Os

conselheiros vão chegando aos poucos. Eu só não sei qual é o número dessa

reunião. Reunião Extraordinária de novembro. Eu dou boas-vindas a todos, aos

internautas que nosso acompanham. Vamos direto aos nossos trabalhos. O

primeiro item da pauta: leitura e aprovação da pauta da Reunião Extraordinária

do Conselho Curador.  Alguém tem alguma sugestão,  alguma solicitação de

inversão de pauta? Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Muito boa-tarde a

todos. Não se trata apenas de uma sugestão, mas apenas uma lembrança que

eu acho importante, que não fique de olho. Lembremo-nos que sendo hoje dia

18, no dia 15 de novembro foi o dia da Proclamação da República na Praça

Aclamação, pelo Marechal Deodoro, e nós, republicanos, devemos prestigiar

essa data, inclusive na mídia. E já agora no dia 19 temos o Dia da Bandeira,

sobre a qual Castro Alves fez o belo poema, “auriverde pendão da esperança e
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a brisa do Brasil  beija  e  balança,  estandarte que na luz do sol  encerra as

promessas divinas da esperança,  antes que houvesse roto na batalha,  que

servires a um povo de mortalha”.

(Palmas!).

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

Momento cultural do Conselho. Obrigada, Conselheiro. Eu gostaria com muita

alegria  informar  que  cumprindo  o  compromisso  do  Conselho  Curador  da

reunião  passada,  nós  estamos  transmitindo  o  conteúdo  desta  reunião  em

libras. A partir de hoje, a partir desta reunião, todos os nossos encontros serão

transmitidos também em libras. Uma salva de palmas, por favor.

(Palmas!)

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

e aprovação da ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro. Ninguém quer se

manifestar? Pega o microfone, por favor.

CONSELHEIRA LETÍCIA LUIZA YAWANAWÁ – Boa-tarde. Eu queria só

informar  que,  pela  primeira  vez,  as  mulheres  indígenas  do  Brasil  estão  se

reunindo ontem e hoje  em Guatemala,  levaram também uma proposta  das

mulheres  da  Amazônia  do  Brasil.  Então,  todos  os  estados  do  Brasil  estão

reunidos, e é um encontro de mulheres indígenas das Américas. Então, nós

estamos  nos  comunicando,  elas  estão  mandando  como  que  está  sendo  a

participação  delas  lá.  Bom,  27  países  participando  desse  encontro  das

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

está sendo? Desculpa.

LETÍCIA LUÍZA YAWANAWÁ (Representante da Sociedade Civil)  –

Guatemala.

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

obrigada  pela  informação.  Eu  gostaria  de  lembrar  que  a  íntegra  da  nossa

reunião ficará publicada em nosso canal no Youtube e divulgada no site do

Conselho Curador. Alguém tem alguma consideração sobre a ata da reunião

anterior? Aprovada. Então, passamos imediatamente ao nosso item 3, que é

um informe sobre a greve da EBC. Como todos sabem, desde o último dia 10

de novembro,  os trabalhadores da EBC decretaram greve aqui  em Brasília,

São Paulo, Rio de Janeiro e São Luiz. Apesar de ser um tema que trata a maior

parte das questões trabalhistas e financeiras, o Conselho Curador não pode

deixar  de  colocar  essa  pauta  na  nossa  reunião  de  hoje.  Vejo  que  os

trabalhadores estão presentes, já estiveram na outra greve, são muito bem-

vindos. O entendimento do Conselho é de que mesmo com relação à greve,

mesmo tendo questões salariais em discussão, há outras questões que nós

poderemos conversar sobre isso durante a reunião, porque nós achamos que o

conteúdo,  a  programação  é  afetada  diretamente  por  essa  paralisação.  Eu

gostaria de colocar,  abrir  a inscrição dos conselheiros para discussão sobre

alguma questão, sobre a greve.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Eu nem me inscrevi, só perguntei se era sobre a greve, mas queria falar da

sensibilidade do Conselho para este momento que a empresa atravessa e que

os trabalhadores  atravessam.  E que queria  que  ficasse registrada  a  nossa

preocupação em que a relação de uma mídia pública com trabalhadores deve

se basear principalmente na abertura, toda a abertura e todo o esforço possível

para a negociação. Isso eu acho poderia ter avançado mais o processo de
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negociação, porque ele está impactando diretamente na nossa capacidade de

cobrir  o  desastre  de  Mariana,  a  violência  internacional,  os  atentados

internacionais,  a  situação  geopolítica  que  poderia  estar  sendo  mais  bem

tratada. Nós vimos um artigo dizendo que a França se tornou mais vulnerável

porque ela respeita direitos humanos, isso na Agência Brasil, tudo bem, nós

utilizarmos materiais que estão à mão quando tem uma situação de greve, mas

isso é um assunto muito sério, direitos humanos não é alguma coisa passível

de interpretação, direito humano é direito humano que não é bem verdade que

o respeito aos direitos humanos tenha sido motivo de fragilização da sociedade

francesa. Isso foi uma entrevista com apenas uma visão, e eu relaciono isso

diretamente a uma situação de fragilidade do jornalismo com a situação da

greve,  e  que esse tipo  de situação deve ser  evitada a  qualquer  momento.

Também  gostaria  de  dizer  que  nós  lemos  matérias  sobre  o  modo  de

contratação na EBC, que isso são temas relacionados à gestão, aos direitos,

às oportunidades que os trabalhadores têm que ter na sua carreira de ascender

espaços de gestão, que isso é uma preocupação que vem também junto com

os debates que se fazem de conteúdo, de envolvimento dos trabalhadores nos

projetos da EBC e que se faz constantemente no Conselho Curador, nas suas

Câmaras Temáticas, e que neste momento eles vêm à tona, se tornam muito

sensíveis para nós. Então, essa é uma preocupação que fica um pouco mais

acentuada quando lemos na imprensa o  ministro  associando a  questão da

audiência a uma responsabilidade dos trabalhadores, ou uma justificativa para

o modo de contratação. Então, isso eu acho que deve ser motivo de atenção

mesmo  da  empresa.  Agora,  eu  desejo  à  empresa  muito  boa  sorte  nesse

processo  da  greve,  de  negociação,  de  finalização,  e  que  os  trabalhadores

saíam desse processo com um sentimento de que estão fortalecidos, de que

existe um diálogo, e que é muito bom trabalhar na EBC. Então, eu espero que

a  gestão  da  EBC  consiga  chegar  a  produzir  nessas  negociações  esse

sentimento. E muito boa sorte.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Boa-tarde a todos e

a todas. Então, greve não é fácil, as deusas sabem o quanto eu pedi para que

não  estivesse  aqui  mais  uma  vez,  enquanto  conselheira,  um  momento  de
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greve. Assim, não é fácil entrar em greve, não é o que nós queremos, não é

para  um jornalista  ver  o  que está acontecendo em Mariana e não estar  lá

cobrindo, mas dentro do que foi o processo de negociação, o curto processo de

negociação era algo que era impossível não entrarmos em greve, assim, uma

proposta,  a  empresa  começa  com  0%  de  reposição,  chega  a  2,5  numa

segunda rodada e chegou ao máximo a 3% de reajuste de salários, que já não

é lá essas coisas. Um jornalista aqui na casa ganha R$ 3.400,00 (três mil e

quatrocentos reais), uma pessoa de nível médio, um técnico de operações vai

ganhar 2.000 ad eternum, assim, seja ele diretor de imagem ou auxiliar, ele vai

ganhar a mesma coisa, veja no mercado quanto custa um diretor de imagem.

Então assim, para além de uma questão salarial, de um reajuste, nós temos

uma questão da ausência de plano da carreira efetivo, nós temos uma empresa

que tem um teto muito baixo para quem é da casa. E com a proposta que

estava  sendo  colocada,  amarrando  em 2  anos,  significa,  na  verdade,  uma

perda salarial de 15%, quem está aqui como eu há 11 anos, sinceramente me

remontou  aos  tempos  da  Radiobrás  onde  a  mão  de  obra,  além  de

desvalorizada é completamente sucateada. Eu acho grave, não tinha como não

estar. A solução foi para dissídio judicial, na sexta-feira vai ser a reunião de

conciliação  no  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  e  vamos  ver  aí  aonde

conseguimos chegar, de fato, além disso, têm todas as cláusulas trabalhistas

que estão colocadas, que nós queríamos muito ter continuado a negociar, mas

que não tivemos abertura para isso. Enfim, greve não é fácil, é difícil entrar, é

difícil  sair,  mas temos um corpo que está aí bastante presente e amarrado,

conciso em permanecer para um processo que não é simplesmente trabalhista,

mas é de construção desta empresa.

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

Obrigada. Mais alguém? Conselheira Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI –  Boa-tarde a todos os

companheiros  conselheiros  e  conselheiras.  Boa-tarde  o  corpo  grevista,  a

direção aqui da empresa. Então, bom, quando nós chegamos numa greve eu

acho que é um momento, nós sempre dizemos quando deflagra uma greve, um
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momento  muito  delicado,  que  nós  refletimos  muito,  é  um  momento  que

aprendemos  muito  do  processo  político  e  do  nosso  processo  organizativo.

Neste  espaço aqui  como conselheira,  que é  o espaço que me cabe como

conselheira aqui, o espaço das mesas de negociação eu acho que podemos

continuar fazendo, mas neste nosso espaço aqui como conselheira eu gostaria

de  refletir  sobre  duas  coisas:  uma  que  nós  sabemos  que  temos  visões

diferentes  sobre  o  processo  de  negociação,  quando  ouvimos  alguém  da

empresa,  nós ouvimos uma versão,  quando ouvimos os trabalhadores,  nós

ouvimos outra versão. Isso é sempre natural para um processo de greve, isso é

um processo natural da greve até porque se não fosse isso às vezes não se

chegaria à greve. Então, como conselheira eu gostaria de pedir aqui para que a

empresa respeitasse esse processo da greve e reestabelecesse a mesa de

negociação. Porque eu acho que sempre que conseguimos, sei que está num

clima difícil, cada um tem as suas posições para defendê-las, não quero entrar

no debate aqui, mas como conselheira aqui defender o processo que reabra a

mesa de negociação, que eu acho que podemos chegar a bom termo sempre

que estivermos num processo de mesa de negociação. Por fim, eu acho que

têm alguns reflexos da greve, que eu acho que são na sua grande maioria, são

processos econômicos, que cabe à questão administrativa a fazer processo de

discussão e negociação. Agora, têm outros elementos da greve que têm a ver

com o processo que se defende daquilo que é o papel da EBC, do que é o

papel da comunicação pública, daquilo que acreditamos de espaço de onde

estamos.  Eu  acho  que  esse  é  um compromisso  que  o  Conselho  tem,  um

compromisso que a direção tem, e deve tê-la, e que eu acho que poderíamos

sempre trabalhar num processo mais transparente possível. Nesse sentido, a

reunião passada do conselho, na qual foram discutidas as questões referentes

ao seminário sobre gestão da EBC, trouxe alguns pedidos de informações à

empresa, sei que não está ainda no prazo, porque os pedidos de informações

são até 4 de dezembro, que pudéssemos fazer esses pedidos de informação,

que  é  tanto  no  sentido  de  pedir  o  quadro  de  trabalhadores  que  são  dos

trabalhadores que ocupam cargo de chefia, tanto no sentido de entender qual é

a relação de custo  e benefício  da EBC e da NBR,  e que acho que esses

elementos nos ajudariam a construir uma proposta no sentido da construção de

melhor ocupação dos cargos. Eu acredito que tenham sido dados os efeitos no
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sentido para não chegar à greve, infelizmente chegou, e aí eu queria pedir mais

uma vez que envidássemos mais esforços novamente para que essa greve

pudesse ter um desfecho e ter um bom termo final.

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

Obrigada. Mais alguém? Conselheira Rita, então, ontem o comando da greve

esteve  comigo  à  tarde,  o  cargo  Carlinhos,  o  Gésio  e  o  Luciano.  Nós

conversamos  longamente  sobre  as  reivindicações,  evidentemente  que  o

Conselho tem a limitação de discutir questões salariais, mas nós concordamos,

o Conselho,  depois  eu submeti  ao  pessoal  nas Câmaras Temáticas,  que o

Conselho deve apoiar três reivindicações que a Rita vai apresentar.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Aprovação de uma cláusula de consciência que garanta a todos que trabalham

aqui na EBC, gestores e empregados, a legitimidade e a segurança na garantia

do cumprimento cotidiano do Manual do Jornalismo e dos Códigos de Ética de

cada uma das profissões que atuam no dia a dia da produção de conteúdo. O

cumprimento  do limite  estabelecido  pelo  Ministério  do  Planejamento  para  a

ocupação de 70% dos cargos de confiança na EBC aos empregados do quadro

efetivo da empresa, como forma de garantir autonomia política necessária para

a produção da comunicação pública que todos nós buscamos. A necessidade

de priorizar por meio de processos seletivos internos a ocupação dos cargos de

gestão na EBC, fortalecendo uma cultura interna que estimule os empregados

a ocuparem cargos de gestão na empresa. São os três pontos.

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

Gostaria de ouvir algum conselheiro sobre essas questões. Conselheira Ana

Veloso. Gostaria de ouvi-la.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO –  Boa-tarde.

Bom,  essas  três  questões  que  discutimos  na  reunião  sobre  a  questão  da
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gestão  elas  vão  ser  encaminhadas,  obviamente  pelo  Conselho,  tem  uma

estratégia de aproximação com o Conselho também de Administração para

discutir,  em  face  que  a  questão  da  greve  e  o  impasse,  e  essas  outras

observações que nós discutimos na reunião, elas impactam na produção do

conteúdo, e o Conselho tem todo o interesse em que sejam resolvidos. E nós,

nesse sentido, aprovamos dentro da Câmara Temática, trazemos aqui para o

debate do pleno do Conselho, para que possamos empreender esses esforços

no sentido garantir que os trabalhadores e trabalhadoras da empresa também

possam ter esses direitos garantidos. E o interesse do Conselho é exatamente

este, favorecer ao diálogo, e também defender os direitos dos trabalhadores

que também vai  se refletir  no  direito  e  no acesso à informação pública  de

qualidade pelos telespectadores, ouvintes e pelos internautas e as internautas

que  participam  dessas  coberturas.  Então,  nesse  sentido  é  que  temos

encaminhado essas discussões e resoluções de acordo com o que discutimos

na Câmara Temática, que eu acho que também atende as reivindicações dos

trabalhadores e trabalhadoras da EBC. É o que o Conselho neste momento

também tem se comprometido a ajudar e resolver esses impasses.

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

Obrigada. Conselheira Evelin.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL  –  Então,  falando  também  pela

Câmara Temática de Gestão, nós traçamos algumas linhas de ação, que nós

não discutimos depois com a reunião das três Câmaras Temáticas ao mesmo

tempo, mas que refletem essa decisão da Câmara de Gestão, que é trabalhar

junto  ao  Ministério  do  Planejamento.  Eu  acho  que  é  importante  para  os

trabalhadores saberem,  no efetivo  cumprimento  do prazo de destinação de

70%  dos  cargos  de  confiança  para  os  trabalhadores  concursados.  Então,

buscar  uma  atuação  junto  ao  Ministério  do  Planejamento,  na  verdade,  via

Conselho Administrativo, que é o órgão correto para se trabalhar isso. Então,

em  apoio  a  esse  cumprimento  que  nós  sabemos  que  o  Ministério  do
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Planejamento vem recomendando à Diretoria da EBC. Então,  a Câmara de

Gestão recomenda uma aproximação do Conselho como todo,  desse outro

Conselho Administrativo, para que juntos nós tenhamos uma ação mais efetiva

em relação a isso. E outra ação seria pela própria Presidente do Conselho, que

aí você pode falar, junto ao Américo, de tentar buscar alguma solução, alguma

alternativa e contribuir também para esse impasse em torno desse aumento, e

de como ter condições de oferecer algo mais para os trabalhadores.

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

algum  conselheiro?  O  Américo  ME  pede  para  falar,  eu  passo  para  ele  a

palavra.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) –  Muito boa-tarde a

todos. Estou ouvindo com atenção as colocações de vocês, como ouvi com

atenção várias das colocações que foram colocadas durante o processo de

negociação, tanto com o Governo, como com, obviamente, as entidades dos

trabalhadores.  A greve nunca é uma decisão,  nunca se deseja a greve,  só

chega  à  greve  quando  se  tem  um  impasse,  nós  tivemos  um  impasse

fundamentalmente,  chegamos  a  avançar  na  negociação  em  vários  pontos,

esperamos que possamos avançar no fórum que foi deliberado agora, que é o

TST,  vamos  ter  outras  conversas  com  entidades  dos  trabalhadores,

obviamente, porque acho que o interesse da empresa e de todo mundo é que

tentemos acabar com a greve o mais rápido possível, da melhor forma possível

para todo mundo. E eu queria registrar aqui, têm três pontos que eu queria

deixar  registrado,  um  é  que  obviamente  essa  greve  afeta,  sim,  de  fato,  o

conteúdo, como a Ana colocou logo no início, a Ana e a Rita logo no começo do

nosso debate sobre isso. É uma infelicidade, obviamente para a comunicação

pública, mas é parte da realidade. Estamos tentando manter tudo funcionando

da melhor forma possível, hoje o jornalismo conseguiu fazer uma cobertura, por

exemplo, de um movimento muito importante, que é a Marcha das Mulheres

Negras, com todas as dificuldades que se tem, e obviamente não é a situação.

Temos  vários  programas  gravados,  que  normalmente  seriam  ao  vivo,  os
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programas de rádios também tiveram problemas por conta de operadores em

greve e alguns outros profissionais, mas estamos tentando manter o que for

possível  do  conteúdo  funcionando.  E  eu  queria  também registrar  o  caráter

respeitoso dessa greve. Nós continuamos, apesar de ter se decidido por um

greve,  ter  isso  para  o  TST,  acho  que  estamos  tendo  várias  conversas  aí

informais, formais etc.,  com as lideranças, e eu queria parabenizar todos os

lados envolvidos nisso, pelo caráter respeitoso disso, e também pelo interesse

de todo mundo na comunicação pública,  no fortalecimento da comunicação

pública da empresa. Eu posso ver isso perfeitamente em todos os lados e acho

que isso é uma sinalização importante, embora obviamente não seja o melhor

momento. Só isso que eu queria registrar e que vamos tentar todos os esforços

possíveis  para  resolver  os  impasses  da  melhor  maneira  que  pudermos  no

âmbito, para tentar acelerar isso, para tentar resolver o mais rápido possível,

que é do interesse de todos, e da melhor forma que possamos. Obrigado.

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

palavra continua aberta para os conselheiros. Eu gostaria então de fazer votos

sinceros  para  que  até  a  sexta-feira,  quem  sabe,  isso  possa  avançar  em

algumas conversas, algum diálogo, o Conselho está sempre à disposição para

não digo mediar, mas para contribuir com alguma solução. Bem, se ninguém

mais quer tratar sobre o assunto, eu vou passar então... Bom, vamos conversar

então, após a reunião, eu tenho uma reunião com o Américo por conta do plano

de trabalho, mas tenho certeza que poderemos conversar também sobre esse

tema que afeta todo, que afeta a empresa tão negativamente. Muito obrigado

pela presença de vocês, e estamos à disposição para conversar mais.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Nesse diálogo apenas um pedido do Movimento de Mulheres para dar uma

atenção  especial  às  reivindicações  e  às  cláusulas  que  ajudam a  promover

maior igualdade de direitos, maior conforto para as mulheres.
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A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro)  – Ok.

Dando continuidade à nossa pauta eu tenho a alegria, alegria por um lado e

tristeza por outro. Fazer... Diga. Desculpa. Por favor, Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE  MARIA BERTOTTI  -  Pedi  para  fazer  um

aparte. Primeiro até nós estávamos brincando que essa é a segunda reunião

do Conselho, brincando não, colocando fatos, essa é a segunda reunião do

Conselho que coincide com grandes marchas. Nós tivemos a outra reunião do

Conselho com a Marcha das Margaridas, e a reunião do Conselho hoje com a

Marcha das Mulheres Negras, aliás, que estava muito bonita, eu participei hoje,

estou  aqui  de  uniforme,  participei  hoje  de  manhã  na  Marcha,  que  foi  uma

Marcha muito bonita. Então, eu queria, que eu acho que seria importante, teve

a cobertura da EBC, mas acho que seria importante nós fazermos uma menção

neste Conselho da importância que tem essa Marcha de estar numa unidade

de todo o movimento social que atua sobre a questão sobre raça. Então, eu

acho que é importante nesse sentido, ter acontecido essa Marcha, eu acho que

nós do Conselho poderíamos fazer duas questões: uma parabenizar a Marcha,

nos  congratular  com  a  pauta,  com  todo  o  processo  de  construção  que  a

Marcha das Mulheres Negras teve; e a outra é que agora no final da Marcha,

ao chegar ao Congresso, em frente ao acampamento, tinha um boneco inflável

de militares, e foi tentado murchar esse boneco, e um desses militares sacou

da sua arma e  deu vários  tiros  durante,  deu tiros  para  o alto,  ocorreu um

processo  conflituoso,  não  se  sabe  ainda  se  tem  algumas  mulheres

machucadas, sabe-se que tem mulheres machucadas, agora não se sabe se

foi fruto da correria, se foi fruto dos tiros, ainda não sabemos. Então, eu acho

que as duas questões, fazer tanto referendar a congratulação pela Marcha e

pelos  temas  que  são  importantes,  como  também  repudiar  o  processo  de

violência  que  teve  nesse  momento,  num  ato  tão  importante  que  é  a

manifestação da sociedade civil.

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

Obrigada, Rosane. Então, vou dar prosseguimento à nossa pauta. O próximo
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item é a posse da Conselheira Akemi Nitahara. Mas com isso nós vamos ter

que nos despedir da nossa conselheira, da nossa digníssima Eliane Gonçalves,

que  nesses  últimos  2  anos  nos  ensinou  muito  com  o  seu  conhecimento

extremo da empresa, das questões dos trabalhadores, da dedicação com que

ela se agarra, à maneira como ela se agarra aos temas e às lutas, eu sou

admiradora sua, você sabe, eu já te disse isso. Eu desejo só que você continue

tendo sonhos, eu acho que é isso que nos move, e que nos deixam vivas,

Eliane. Muito obrigada pela sua contribuição, e continue por aí. Obrigada.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES –  Chegada a hora.

Foram 2 anos e pouquinho, 2 anos bastante gratos, e eu acho que é justo

agradecer, agradecer aos conselheiros e conselheiras com quem eu dividi e

aprendi muito, um espaço que eu sempre valorizei demais, e que foi muito bom

ver desse lado de cá, viver e conhecer esse lado de cá do Conselho, não só

como trabalhadora. Tenho que agradecer aos trabalhadores que me derem a

oportunidade, trabalhadores e trabalhadoras desta empresa que me derem a

oportunidade de estar nesse lugar e confiaram esse lugar a mim. Obrigada,

que  na  verdade  são  vocês  os  grandes  conselheiros,  não  fosse  a  relação,

assim, estar ouvindo colegas extremamente ativos aqui que me ajudaram neste

mandato,  não  teria  feito  o  mandato.  Então,  muito  obrigado  a  vocês,  pela

oportunidade.

(Palmas!)

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES  –  Agradecer  à

Secretaria do Conselho que sempre me deu apoio, que nos viabiliza sermos

conselheiros, esses colegas que ficam aqui  nesses bastidores. Agradecer à

empresa que sempre teve que conviver com as críticas nem sempre leves, teve

paciência  para  me  aguentar  aqui  dentro.  E  aí  em  relação  às  críticas  que

sempre têm, assim, eu venho, Ana, você me fala da capacidade de sonhar e aí

eu tenho, na verdade, assim, são alguns anos investidos. Nós falamos aqui de
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salário, mas salário não é, assim, quando eu falo do salário, o salário é claro

que  é  porque  você  precisa  ter  autoestima,  você  precisa  ser  valorizado,  eu

coloquei isso quando eu estava entrando que, desculpa, senhoras e senhores,

se as pessoas que estão aqui segurando microfone, ou olhando atrás daquelas

câmeras ali não tiverem a certeza de que estão fazendo um trabalho, de que é

um trabalho  fundamental,  de  que  é  um trabalho  único  e  de  que  podemos

contribuir para uma mudança desse sistema comunicacional neste País, que é

doente,  se  nós  que  estivermos  segurando  os  microfones  não  tivermos

valorização, se não tivermos esperança aqui dentro, não conseguimos fazer,

pode fazer o plano de trabalho que quiser, pode projetar o que quiser, mas sem

nós, vocês não vão conseguir fazer. E, infelizmente, o que eu vejo hoje é que

eu queria ter mais esperança de que nós podemos sonhar. Eu acho que a EBC

ao longo dos anos ela tem se transformado numa máquina de moer sonhos.

Gostaria  muito  que  pudéssemos mudar  esse  rumo,  que  pudéssemos ter  a

capacidade de continuar investindo, e que eu não queira sair daqui para fazer

algum outro plano, como montar a minha olaria, porque não dá mais para fazer

comunicação, porque eu também não vou para o privado. Gostaria muito que a

EBC tivesse a capacidade de manter os sonhos das pessoas. Hoje eu não

tenho tanta... Eu vejo um movimento que não me dá muita esperança, eu vejo

um  movimento  que  me  parece  sério,  e  acho  que  o  Conselho  Curador  é

fundamental  para  isso,  as  fadas  de  esperança  que  nós  podemos  ter  aqui

dentro enquanto fazemos o cotidiano, vem aqui grande parte deste Conselho

Curador que eu acho que tem que ser cada vez mais combativo, para que esta

empresa que foi desenhada para ser pública não se torne governamental. Nós

temos uma sociedade num tripé, nós temos um mercado que é justo e que

existe, nós temos o governo que precisa, que está representando o Estado,

mas nós temos nesse tripé algo que é sempre atrofiado que é a comunidade, e

eu acho que cada vez mais é a comunidade que tem que estar aqui dentro, e o

que eu vejo é um movimento cada vez mais promíscuo com o governo. É muito

fácil nós voltarmos ser Radiobrás, eu não gostaria que parte do tempo que nós

dedicamos para construir isto aqui não fosse desembocar nisso. Espero que

cada vez mais a comunidade neste Conselho, é fundamental  para isso,  eu

espero, que o Conselho se torne mais vez mais combativo, eu acho que quem

está aqui no Conselho há algum muito tempo sabe que o Conselho mudou
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muito,  antes essas reuniões eram fechadas, elas não tinham transparência.

Então assim, o Conselho vem mudando, vem se tornando combativo, mas eu

acho que cada vez mais este Conselho que ser ‘crica’ para que esse projeto,

para que possamos ter esperança e sonhar. E desejo muita sorte para minha

colega  guerreira  que  está  comigo,  entramos  juntas,  Akemi,  neste  futuro.

Obrigada.

(Palmas!).

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

posse  à  nossa  nova  Conselheira,  como você  sabe  eu  tenho  que  ler  essa

formalidade aqui.  “Termo de posse da senhora Akemi Nitahara Souza como

representante  dos  funcionários  da  Empresa  Brasil  de  Comunicação  no

Conselho Curador na forma abaixo. Aos 18 dias do mês de novembro do ano

de 2015, às 14h00, em ato realizado em Brasília, Distrito Federal, na presença

da presidenta do Conselho Curador, tomou posse nos termos do Inciso III do §

1º do art. 15 da Lei 11.652, de 7 de abril de 2008, Inciso VI do § 1º do art. 25 do

Decreto 6.689, de 11 de dezembro de 2008. e nos termos do Decreto de 21 de

outubro de 2015, publicado no Diário Oficial de 22 de outubro de 2015, seção

II, como representante dos funcionários da Empresa Brasil de Comunicação, a

senhora Akemi Nitahara Souza”. Essa parte não vou ler, carteira de identidade,

essa coisa. “A mesma foi eleita pelos funcionário em primeiro turno, em eleição

ocorrida no dia 31 de julho de 2015. Assinam o presente termo a empossada,

juntamente com a senhora presidente do Conselho Curador, Ana Luiza Fleck

Saibro. Brasília, 18 de novembro de 2015”. Considero empossada Akemi, por

favor.

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

passo  a  palavra  se  você  quiser  fazer  alguma  comunicação,  alguma,

comunicação.

CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA – É até difícil assumir essa posição

depois  do  trabalho  que  a  Eliane  fez  aqui  dentro,  pelos  funcionários,  pela

empresa, por tudo mais. Eu não falo muito bem de improviso como a Eliane

fala,  então  eu  trouxe  escrito.  “Conselheiros,  Conselheiras,  presidenta  Ana

Fleck, presidente Américo Martins, funcionários, trabalhadores desta empresa,

demais presentes, boa-tarde a todos. A minha posse neste Conselho Curador

ocorre em um momento conturbado na Empresa Brasileira de Comunicação,

em meio às negociações do acordo coletivo, os funcionários deflagraram uma

greve que já dura 8 dias. Mas essa greve não diz respeito apenas a salário”. E

aqui eu faço um parêntese para acrescentar que todos os setores que estão

paralisados,  os  funcionários  estão  se  reunindo  e  montando  relatórios  e

apontando  problemas  que  ocorrem  em  cada  setor  para  ser  encaminhado

depois,  assim,  coisas  relativas  a  cada  setor,  especificamente,  problemas

localizados.  “Bom,  nós  funcionários  queremos  uma  EBC  mais  igualitária  e

autônoma e o que temos visto com a criação de cargos com salários altíssimos

e a ocupação dos mesmos por pessoas indicadas pela Secom, só aumenta a

desigualdade e põe em risco a autonomia da empresa. Aqui temos mais de

2000 funcionários do quadro. São veteranos que construíram a comunicação

pública  do  país  e  jovens  de  empresa  que  se  aplicaram nos  estudos  para

conseguirem  uma  vaga  por  meio  do  concurso  público.  Somos  todos

comunicadores públicos, seja qual for o cargo, temos fé pública garantida pelo

concurso que também atestou a nossa competência. Os que aqui permanecem

não o fazem por causa do salário, já que somos a estatal com as menores

remunerações do serviço público federal, mas ficam pela paixão que o projeto

de comunicação pública despertou em cada um, o sonho de ver uma mídia

mais democrática, mais plural, e fazer a diferença no fornecimento de conteúdo

e informação isentos e de qualidade para a sociedade é o que nos move, e faz

com  que  continuemos  atrás  de  tirar  do  papel  a  complementariedade  que

determina a Constituição Federal. As mudanças na empresa nunca passam por
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consulta aos funcionários que estão surpreendidos com decisões autocráticas

de pessoas do mercado, que parece nos ver como meros peões no tabuleiro.

Qualificação  não  falta  ao  quadro  da  casa,  nem  vontade,  muito  menos

capacidade  para  fazer  comunicação  pública  de  fato.  Queremos  discutir  os

processos, temos ideias e queremos executá-las, mas raramente nos é dada

oportunidade  para  isso.  Nossos  talentos  ficam  escondidos,  preteridos  por

programas e contratos caros. Pretendo fazer da minha atuação neste Conselho

uma janela da capacidade e competência dos funcionários da casa,  e uma

ponte construtiva com a sociedade civil  e a direção da empresa no sentido

consolidar o projeto. Acreditamos na comunicação pública e queremos tomar

parte efetivamente desse projeto tão importante para o Brasil”. Muito obrigada.

(Palmas!).

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

obrigada. Parabéns. Muito bem-vinda aqui. Item 5 da pauta: definições para os

resultados  do  Seminário  Modelo  Institucional  da  EBC.  Os  conselheiros

estiveram reunidos hoje pela manhã nas Câmaras Temáticas e eu vou passar

para  a  Conselheira  Rita  que  coordenou  essa  reunião  para  apresentar  os

encaminhamentos aprovados.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

São encaminhamentos relacionados ao eixo 3 do seminário. Só concluindo que

é sobre o eixo 3 que trata de conteúdo e participação social. Então, hoje pela

manhã  nós  fizemos  uma  reunião  das  Câmaras  Temáticas  para  dar

encaminhamento  final  às  propostas  que  surgiram  durante  a  realização  do

Seminário  Modelo  Institucional  da  EBC,  que  ocorreu  nos  dias  11  e  12  de

agosto. A ideia da reunião era fazer com que o Conselho Curador pudesse dar

um encaminhamento prático de algumas propostas, seja junto à direção da

EBC, seja junto ao próprio Colegiado, por meio de suas próprias ferramentas

como recomendações, resoluções, requerimentos e debates internos. Nós já
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enviamos dois  documentos  para  a  direção,  que  todos  receberam em suas

pastas, hoje o debate foi para finalizar as demandas do eixo III que trata de

conteúdo. Portanto, nós vamos sugerir para aprovação aqui no pleno algumas

questões que avaliamos ser impossível de serem implementadas ou analisadas

pela  direção  da  EBC,  imediatamente,  outras  questões  dizem  respeito  às

estratégias de longo prazo e que requerem mais debate e aprofundamento do

Conselho Curador. Então, está aqui um resumo do que foi debatido durante

toda a manhã, e que foi preparado pela Secretaria. Então, estamos propondo

como recomendação: pensar uma estratégia de conteúdos para a EBC que

seja transparente para a sociedade e para o Conselho Curador, para que todos

entendam que tipo de conteúdo a empresa quer que seja veiculado em seus

canais como forma de deixar objetivos os critérios sobre quem pode realizar

determinados tipos de conteúdo. Isso por que para o Conselho não está claro

que  dentro  da  grade  de  programação,  a  produção  independente  esteja

contemplada,  tampouco  que  a  produção  própria  da  EBC  também  esteja,

produção própria  como produção interna.  É preciso que essa estratégia de

programação da empresa fique mais transparente  para  a sociedade.  Como

Resolução, para cada projeto da EBC deve se incorporar um banco de talentos

e  um  processo  seletivo  interno  para  saber  se  existe  a  possibilidade  de

incorporar os empregados do quadro nos diferentes projetos realizados pela

EBC.  Outra Resolução,  proposta de Resolução:  encomendar uma pesquisa

para uma universidade para avaliar a programação de todos os veículos da

empresa e levantar informações sobre a realidade da EBC quanto à equidade

de gênero, raça, de conteúdos com acessibilidade e para detectar a natureza

das  produções,  para  saber  se  são  conteúdos  independentes,  regionais,  ou

produção  própria.  Uma  solicitação  de  informação:  qual  a  porcentagem  de

produção  independente  da  EBC  de  acordo  com  o  conceito  de  produção

independente  utilizado  pela  Ancine.  Como  proposta  de  ação  interna  do

Conselho:  realizar uma audiência pública para debater a Rede Nacional  de

Comunicação  Pública  e  seu  atual  status  de  produção  e  intercâmbio  de

conteúdos com EBC. Como recomendação: que a Diretoria de Jornalismo deva

observar  plenamente  o  manual  de  jornalismo  na  produção  diária  de

informações para proibir que o jornalismo público se transforme em jornalismo

governamental. Recomendação: que a EBC facilite o acesso da sociedade civil
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ao  acervo  da empresa da TV e  das rádios.  Recomendação:  produzir  mais

programação  ao  vivo  para  aumentar  laços  com  a  sociedade,  com  a

preocupação essencial de melhorar a qualidade do áudio das transmissões que

por muitas vezes se torna insatisfatório. Solicitação de informações: informar

sobre a atual situação de exibição dos programas religiosos da TV Brasil  e

status da negociação da EBC com a Igreja Católica e Batista. Recomendação:

fortalecer a produção de conteúdo em todas as plataformas e incentivar que as

produções  sejam feitas  para  multiplataformas.  Recomendação:  o  jornalismo

não deve ser terceirizado, mas produzido pela equipe da casa para inspirar

mais  credibilidade  e  também  em  sistemas  de  jornalismo  compartilhado,

conforme  já  deliberado  pelo  Conselho  Curador  na  Resolução  08/2015.

Recomendação:  a  empresa  deveria  criar  projetos  de  capacitação  dos

empregados  vinculados  aos  projetos  de  produção  própria  da  empresa.

Recomendação:  para  o  jornalismo  a  empresa  deve  criar  procedimentos  e

capacitação  para  priorizar  empregados  negros,  mulheres  e  pessoas  com

deficiência  na  apresentação  de programas da EBC.  Resolução,  a  empresa

deve  criar  um  banco  de  fontes  para  o  jornalismo  da  EBC  que  contemple

equidade gênero e raça, e que seja compartilhado com a Rede Nacional de

Comunicação  Pública  e  com  os  empregados.  Recomendação:  estabelecer

políticas para valorização do jornalismo investigativo da EBC. Solicitação de

informações. Se a empresa possui um planejamento para criação de uma Web

TV. Recomendação: que a EBC disponibilize um aplicativo para dispositivos

móveis  que  deem  acesso  aos  conteúdos  da  empresa  e  de  seus  canais.

Recomendação:  usar  processos  online de  participação  social  na  empresa.

Solicitação de informações: como está a criação do Canal T? Recomendação:

mostrar  a  cultura  do esporte,  não só  o  evento  em si,  além de estimular  a

veiculação de outros esportes para além do futebol. Importante, as Câmaras

Temáticas vão analisar os temas que ainda não foram tratados dentro desse

eixo 3 para apresentar as novas demandas à direção da EBC, em breve. É

importante também cobrar a entrega da EBC das solicitações e informações

enviadas anteriormente sobre os eixos 1 e 2 para 4 de dezembro. E a última

questão  importante  é  que  foi  solicitado  aqui  uma  reunião  da  Câmara  de

Jornalismo com a Direção de Jornalismo para o debate, para o conhecimento

da  proposta  estratégica  para  o  jornalismo  e  para  intercâmbio  do  que  foi
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acumulado nos debates da Câmara.  E isso também nós devemos agendar,

ainda não conseguimos.

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

pouquinho, deixa-me dar a palavra primeiro aos Conselheiros.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO  -  Só  um

esclarecimento. Por que especificamente a Igreja Batista e a Igreja Católica?

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

aquela questão dos programas da grade.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO - Ainda?

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

senhor  não  sabe  como  é  difícil.  Quem mais  pediu  a  palavra?  Conselheiro

Takashi. Desculpa.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Me desculpe, me passou batido, a

recomendação em relação à programação para pessoas idosas está aí?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Acho que foi  uma pergunta  que teve  na Comissão,  não está  aqui,  precisa

incluir.

19



CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Isso. Então, a recomendação para

que a EBC pense e,  se  possível,  crie  um horário  fixo na grade para  essa

programação para pessoas idosas.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO  –  Minha

observação  é  em  relação  às  pesquisas  porque  nós  indicamos  dentro  do

Conselho, já há muito tempo que nós indicamos e o Conselho vem realizando

essas  pesquisas  e  eu  acho  que  a  realização  de  estudos  e  pesquisas

qualitativos, não só os quantitativos, vêm inclusive no sentido de esclarecer

certos setores do próprio Governo Federal que desconhecem que a audiência

não significa qualidade, necessariamente, e que essa empresa pública tem que

brigar por audiência, mas ela tem que primar pela qualidade em primeiro lugar.

Então, eu acho que as pesquisas podem inclusive conscientizar alguns setores

deste Governo que a EBC tem programas de qualidade que precisa ter  os

investimentos necessários para a sua continuidade, e para que cumpra a sua

missão.  Então,  eu acho que esse item de pesquisas é fundamental,  e  nós

vamos monitorar dentro do Conselho, que é outra etapa, porque o seminário

aconteceu,  mas  o  Conselho  vai  monitorar  e  a  sociedade  civil  organizada

também vai monitorar para que essas orientações se transformem em projetos

de  Resolução  deste  Conselho,  em  diálogo  também  com  o  Conselho  de

Administração, para que o que nós discutimos, o que a sociedade produziu e

compartilhou  e  colaborou  não  fique  só  no  papel,  mas  que  tenhamos força

dentro  do  Conselho  e  para  dentro  da  empresa  para  apoiar  inclusive  a

realização dessas orientações, que se transformem em realidade, obviamente,

no devido tempo. Mas eu acho que essas duas questões que foram colocadas

aqui e o que Conselho chancela, que foram oriundas do seminário, elas são

fundamentais para dentro da própria empresa, mas também para fora, para

demarcação de que o campo público precisa ser olhado não com os olhos do

mercado, mas com olhos atentos para a qualidade e para a questão também

da audiência. Era isso que eu queria colocar.
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CONSELHEIRO WAGNER TISO -  Eu também concordo, eu concordo

que pesquisa, em minha opinião, atrapalha a qualidade. Isso é um problema

sério. Mas eu quero fazer um comunicado, o padre da minha terra, o padre

Vitor foi beatificado pelo Vaticano, teve uma festividade em 3 Pontas, que é a

minha terra, a terra do Milton, e terra do Santo Padre Vitor. Não sei se a EBC

participou  disso,  que é  um acontecimento  importante  a  beatificação  de  um

santo brasileiro. Não sei se isso foi, eu acho que deveria ter participado e bem.

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

senhor podia repetir o nome do santo?

CONSELHEIRO WAGNER TISO – Padre Vitor. Santo Padre Vitor.

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

Obrigada, Conselheiro. Conselheiro Joel Zito.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ALMEIDA ARAÚJO -  Eu queria falar de

outra pesquisa que foi proposta sobre a importância dela e me colocar também

como,  enfim, colaborador.  Como é de conhecimento do Conselho antes da

formação da EBC, eu fiz uma pesquisa que levantou a presença do negro e de

programas com conteúdo ligado à cultura negra nas TVs públicas, TVE, TV

Cultura etc. Aquilo foi, de certa forma, uma das bases de discussão nos fóruns

que deram orientação à EBC. A nossa proposta hoje de manhã é que para

subsidiar  futuras  políticas,  para  subsidiar  um  diagnóstico  que  vise  a

implementação de uma política de diversidade, não só do ponto de vista racial,

não  só  do  ponto  de  vista  de  gênero,  mas  também  do  ponto  e  vista  da

diversidade sexual,  enfim,  da  diversidade como um todo,  é  necessário  nós

termos uma base concreta, e isso não é um processo tão complexo. Então,

portanto, a sugestão fosse que para ter esse, digamos, esse retrato do que é a

EBC hoje em termos da incorporação dessa diversidade, não só aquela que eu

estou diretamente interessado em saber em que medida que a EBC nos seus
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programas de televisão, nos seus programas de rádio traz a cara negra, ou a

voz negra, mas também outros aspectos, que eu propus que a EBC procure

uma parceria, assim como já foi feito, com a Universidade de Brasília, ou com

outras universidades, e eu me disponho a discutir  metodologias, inclusive a

metodologia que eu usei que foi a mesma que eu aprendi, e em parceria com

outras pessoas na Universidade do Texas quando eu fiz o meu Pós-Doutorado.

Então, é isso. Eu queria deixar a importância dessa pesquisa como base de

diagnóstico e me oferecer como colaborador.

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

Conselheiro Wagner Tiso.

CONSELHEIRO WAGNER TISO – Só para emendar nesse assunto, o

padre Vitor é negro, é o primeiro santo negro do Brasil.

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

outro Conselheiro? Senão eu vou passar a palavra para o Ricardo Melo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI -  Eu poderia antes

disso dizer duas palavras? Eu acho que não suficientemente falado sobre a

grande novidade da reunião que é a posse da Conselheiras Akemi, dando as

boas-vindas, mais uma representante feminina combativa aqui dentro. Então,

eu gostaria de... Não estava presente aqui na hora que houve a posse, saudá-

la efusivamente. E ao mesmo tempo não esquecer que a Eliane foi para nós

aqui  uma  guerreira,  ela  foi  verdadeiramente  testemunho  aqui  perante  os

funcionários que estão aqui presentes, que ela foi a melhor entre as melhores,

uma  verdadeira  Anita  Garibaldi  da  comunicação  pública,  ouso  dizer  isso,

combativa  sempre  e  muito  esclarecedora  sempre  as  suas  opiniões,

representou a vocês todos muito bem. Nós devemos muito a ela. Obrigado.
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(Palmas!).

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

Conselheiro  está  puxando  brasa  para  sua  sardinha,  daqui  há  pouco  vou

defender a minha terra aqui também. Ricardo, por favor.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Agradeço até que o

Conselho me conceda a palavra. Eu queria saudar a conselheira Rita, além da

presidenta, é claro, por ver que a série de recomendações que ela fez, de uma

forma  ou  de  outra,  com  imperfeições  evidentemente,  porque  ninguém

consegue fazer tudo 100%, estão sendo seguidas pelo nosso jornalismo. Quer

dizer, pelo menos desde que a nova gestão assumiu, não apenas o jornalismo,

mas o Américo, sobre a confiança do Américo, nós temos procurado praticar

um jornalismo que evidentemente não seja um jornalismo governamental, nós

não  somos  a  NBR,  tanto  que  temos  convidado  pessoas  para  os  nossos

debates que não professam a mesma linha do governo,  do governo Dilma.

Outro dia entrevistamos, por exemplo, o Aluízio Nunes Ferreira, que ninguém

pode dizer que esteja aliado com o governo, não sei se vocês assistiram, e a

questão de terceirização do jornalismo nunca esteve na nossa cabeça, pelo

menos na minha, do Américo também não, do Asdrúbal, sei lá, também não. E

nem do pessoal que está trabalhando conosco. Com relação ao nosso corpo

de  jornalismo,  nós  temos  procurado  diversificar  o  máximo  em  termos  de

presença, de diversidade, os nossos repórteres, apresentadores e tudo mais.

Não  sei  se  vocês  conhecem a Luciana  Barreto,  está  aqui,  peço  que  você

levante,  a  Luciana,  nossa  apresentadora  que  é  negra  e  mulher,  aí  nós

economizamos as duas coisas. Nós temos o primeiro repórter deficiente da TV

Brasileira,  a Globo foi  atrás.  E temos procurado trazer  sempre uma grande

diversidade  de  fontes,  de  convidados  para  atender  aquele  espírito  que

exatamente a Rita colocou. Diversificar fontes, inclusive cobrir todas as áreas

até as beatificações. Nós demos ontem. Não sei se o conselheiro Wagner viu,

aliás,  pela  Luciana,  no  Repórter  Brasil  Tarde,  a  beatificação,  não  foi

santificação, beatificação do primeiro ex-escravo do Brasil, certo? Foi coberto
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pela EBC. Então, nós estamos, eu fico muito feliz de perceber, usando uma

palavra da moda dentro da empresa, que nós estamos alinhados nos objetivos,

evidentemente nós temos muito que percorrer, a questão do Comitê Editorial,

do Conselho Editorial, eu peço desculpas publicamente por não ter ainda ter

dado curso à reunião, por excesso de zelo da nossa Mara Régia, porque a

última reunião do Conselho Editorial foi feita com a presença da antiga diretora,

a  Nereide,  e  a  Mara  estava  enlouquecida  falando:  “Como  que  eu  posso

publicar uma ata sem ela ter assinado”. Porque nesse meio tempo a Nereide,

bom, houve a substituição e ela não assinou. Eu falei: “Não, tudo bem, vamos

liberar  a  ata e  tudo mais,  e  vamos em frente”.  Infelizmente a Nereide  não

estava mais aqui  entre nós, e vamos em frente. Então, eu peço desculpas,

assim, de público ao Conselho Curador, e brevemente nós vamos reunir esse

Conselho para nós podermos discutir e debater democraticamente, livremente,

e  eu  tenho  certeza  que  as  contribuições  de  todos  vocês  vão  ser  muito

importantes para melhorar e aprimorar o nosso jornalismo. Obrigado.

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

Obrigado, Ricardo. Só uma contribuição, um apelo, com relação a essas atas,

eu encontrei a Mara Régia no meio do corredor com a ata, assim. Eu não sei

como é que exatamente a burocracia, mas se cada diretor vai ter que assinar, e

vai ter que carimbar e vai ter que ir ao cartório para reconhecer firma, não vai

funcionar, eu acho que temos que fazer uma coisa mais rápida. Muito obrigado.

Eu já  conheço,  por  isso  que eu estou dando essa força.  É  verdade,  eu  a

encontrei com ata, assim, e não sabia bem o que fazer. É verdade.  Não é uma

figura de...

O SR.  RICARDO MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –  Que ela  estava

desesperada atrás da assinatura da Nereide, eu falei: “Olha, deixa que eu leio,

vejo com você, assino e manda para a Ana”, enfim.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – Tenho

certeza que você vai dar um jeito nisso de agilizar, porque não adianta uma ata

de uma reunião de 3, 4 meses atrás.

O  SR.  RICARDO MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –  Exato.  Não  faz

nenhum sentido.

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

Obrigada. Akemi, por favor.

CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA - Só um aparte. Só uma colocação

que não querendo desmerecer a nossa colega Luciana Barreto, que é ótima,

maravilhosa, nós gostamos muito da representação toda que ela traz, mulher,

negra, apresentando jornal, mas ela não é do quadro, nós não temos...

(Palmas!)

CONSELHEIRA  AKEMI  NITAHARA  -  Nós  não  temos  uma

representação de funcionário  do quadro com essa visibilidade.  Eu só estou

colocando isso. Não é do quadro.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Eu queria saudar a

nossa representante nova dos funcionários, mas eu acho que devemos saber

mesclar  as  coisas,  porque  nem  sempre  quem  é  do  quadro  tem  certas

habilidades para fazer certas funções.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – Gente,

eu já pedi para vocês, vocês são muito bem-vindos, mas vocês sabem como se

portar aqui, eu tenho certeza.

O SR.  RICARDO MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –  Eu não  sou  do

quadro, mas eu acho que eu teria um histórico, uma carreira, um currículo, que

me  habilita  a  exercer  determinadas  funções.  Eu  não  acho  que  temos  que

discriminar entre quem é do quadro, e quem não é do quadro, saber aproveitar

o quadro e saber aproveitar profissionais que somam à comunicação pública.

Eu acho que a Luciana soma, assim como nós temos vários concursados que

são repórteres, que são editores e tudo mais. Eu acho que essa discriminação

se levada ao paroxismo vai nos levar a não conseguir fazer uma comunicação

pública que o Brasil precisa. Tem gente que não é concursada e que é capaz

de somar entre nós e ajudar na veiculação e na construção de uma verdadeira

emissora pública, e se nós começarmos a fazer essa discriminação aqui desse

jeito,  nós  não  vamos  chegar  a  lugar  nenhum.  Então,  que  me  desculpe  a

Conselheira, eu queria saudar novamente a sua presença aqui e tudo mais,

mas essa é a minha opinião. E a minha gestão como diretor de jornalismo,

infelizmente ou felizmente, sei lá, vai ser assim.

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

acho que podíamos conversar,  esse debate pode ser depois.  Eu entendo a

posição dela, evidentemente, dos funcionários, mas eu também queria dar as

boas-vindas à Luciana Barreto. Conselheiro Joel Zito. Esse debate, tudo bem,

mas sem personificar, eu acho que temos que ter esse cuidado também.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ALMEIDA ARAÚJO -  Olha, eu acho que

esse é um momento meio, hoje é um dia meio delicado para falar dessas duas

coisas, primeiro em respeito à greve dos funcionários, e depois em respeito à

Marcha  das  Mulheres  Negras.  Então,  nós  temos  dois,  e  nesse  sentido

relacionado à Marcha das Mulheres Negras, quando no período que eu estava
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fora da EBC uma das coisas que me dava, criava uma respeitabilidade para

mim na EBC era exatamente a presença da Luciana na tela. Mas eu aproveito

isso para chamar a atenção de um futuro debate que precisamos ter, porque,

de fato, eu acho que eu estou plenamente a favor de uma série de coisas,

inclusive que foram discutidas hoje de manhã e que a Rita já apresentou, que a

EBC tem que ter uma política de valorização dos seus funcionários, não só de

valorização, mas em todas as oportunidades que surgirem de buscar a prata da

casa, de fazer uma seleção interna primeiro para assegurar que essas pessoas

estejam, que sejam, tenham uma possibilidade de ascensão. Mas, por outro

lado também, eu acho que a característica da EBC, mesmo em sendo empresa

pública, mas por ser uma empresa de comunicação, ela também tem que estar

aberta para poder absorver no mercado novos potenciais, pessoas inovadoras.

Então, diante, por um lado, nós temos que respeitar os 75% que está dito na

lei,  mas,  por  outro  lado,  nós  temos  de  ter  o  respeito  também  por  essa

característica desse tipo de empresa, que ela não pode ficar só limitada aos

funcionários que tem. Então, nesse sentido, que eu tomo a palavra aqui para

chamar a atenção de um debate público, e para mostrar a importância que a

cara da Luciana Barreto tem, essa cara negra dela, linda na tela tem como

fortalecimento da empresa como um todo.

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

alguém? Conselheiro Takashi.  Eu queria só lembrar que a Luciana também

inaugurou a TV Brasil, você é o rosto da TV Brasil, Luciana. Obrigada... Do

jornal, na verdade.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME  –  Não  devemos  subtrair,  devemos

somar, e nesse sentido gostaria de lembrar, então, gostaria de somar, salvo

engano  de  minha  parte  que nós temos outra  excelente  jornalista  negra  do

quadro,  que  não  sei  se  está  por  aqui,  que  é  a  Juliana,  que  deveria  ser

prestigiada também.
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(Palmas!)

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

alguém? Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE  MARIA BERTOTTI  -  Eu  me  inscrevi  para

somar com a fala do Joel Zito, eu acho que bem-vinda a jornalista, eu acho que

bom, acho que sempre temos que trabalhar em equilíbrio. Eu tenho certeza

que temos muitos trabalhadores e trabalhadoras na casa que podem cumprir

mais funções do que aquilo que estão cumprindo. Então, acho que precisamos

estudar e analisar esses casos, como eu acho que é importante nós buscarmos

alternativas, eu acho que esse equilíbrio é que vai fazer a riqueza da EBC.

Então, eu acho que precisamos estudar os casos, talvez o que neste momento

esteja pegando mais caliente por dois motivos: um, nós estamos num impasse,

nós estamos numa greve. Então, isso se acirra; e dois, que tem muito poucos

trabalhadores do quadro nessa função. Então, eu acho que dá para fazer as

duas coisas e estabelecer o equilíbrio.

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

alguém? Cabe-me então colocar em votação as questões que a Rita leu aqui,

que foram discutidas hoje nas Câmaras Temáticas, e colocar em votação no

pleno.  Aprovado?  Alguém  tem  alguma  sugestão  a  mais?  Aprovados  os

encaminhamentos das questões discutidas hoje pela manhã.

Passamos  imediatamente  à  apresentação  do  relatório  da  Ouvidoria,

Joseti, nós temos 30 minutos.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Eu mandei

um e-mail  para a Secretaria do Conselho e para os demais Conselheiros e

Conselheiras,  eu  gostaria  que  se  fosse  possível  na  próxima  reunião  nós
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pudéssemos aumentar o tempo, obviamente de acordo com as diversas pautas

que nós temos para a apresentação do relatório da Ouvidoria e para as nossas

observações.  Então,  eu  queria  que  isso  constasse  e  que  pudéssemos  na

próxima reunião termos, obviamente, de acordo com os tempos aqui, mas mais

tempo para discutirmos esses relatórios. Obrigada.

A SRª. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Quero cumprimentar todos e a

todas na figura da nossa nova representante, a Akemi, da presidenta.

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

esqueci. Eu queria te dar um grande abraço, eu soube que seu pai faleceu há

algumas semanas, então eu queria te dar um abraço, em nome do conselho.

Joseti. Desculpa, não foi a minha intenção.

A SRª. JOSETI MARQUES (Ouvidora) –  Eu gostaria de aproveitar o

tempo, desta vez eu tenho o tempo bem mais espaçoso, de 30 minutos, porque

geralmente é tão corrida a apresentação da Ouvidoria, para fazer um aviso, um

convite,  e  também um esclarecimento  que  vem a  propósito  desse  convite,

dessa informação, que vem aqui exatamente nesse art. 4º da recomendação

do Conselho,  que recomenda que se crie  um laboratório  de inovação para

conteúdo experimental, de acordo com a lei do art. 2º do Inciso IV e tal. Eu

gostaria de lembrar alguns que já sabem, mas de dizer àqueles Conselheiros

que  estão  chegando  agora,  que  estamos  criando  um  Centro  de  Pesquisa

Aplicada a Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública na EBC, um

projeto  em  convênio  com  a  Unesco,  e  eu  sou  a  responsável  pelo

desenvolvimento  desse  projeto.  E  em  relação  a  esse  laboratório  que  era

previsto  logo no início  na criação da EBC e esteve por  um tempo naquela

parede da linha do tempo, quando tínhamos ali a linha do tempo, eu gostaria

de dizer que o fechamento do planejamento estratégico no ano passado, a

ideia de criação desse laboratório foi incluída no projeto, porque um laboratório

não existe por si só, ele precisa do respaldo de um centro de pesquisa, ou pelo
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menos da parte que o antecede porque não se pode levar a laboratório ou a

experimento  alguma  coisa  que  não  tenha  previamente  sido  estudada,

mapeada,  organizada,  por  exemplo,  como  fazem  as  universidades  que

mapeiam os nossos trabalhos e tantas vezes se apresentaram aqui.  Então,

esse  laboratório  ele  é  parte  desse  centro  que  deverá  ter  o  seu  projeto

concluído  até  dezembro de 2016.  E com essa informação,  na  verdade,  eu

gostaria  de comunicar  que nós estamos na Ouvidoria,  os  três participantes

desse projeto, eu obviamente, o ouvidor adjunto de Rádio e o ouvidor adjunto

recém-promovido, que, aliás, é do quadro, David Silbestain, é do quadro desde

a  época  da  Radiobrás,  e  foi  promovido  a  ouvidor  adjunto,  uma  função

comissionada. E ele também participa, assim como a nossa representante dos

funcionários,  do  projeto  de  criação  do  centro  de  pesquisas.  Então  nós

participantes, resolvemos criar um grupo de pesquisa de comunicação pública

e participação social,  que envolve o estudo não apenas do que fazemos na

Ouvidoria, mas também do que faz aqui neste Conselho. Então, como centro

de pesquisas, ele é aberto a toda a rede pública de comunicação pública, ao

campo  da  comunicação  pública,  entendido  no  primeiro  momento  como  as

comunitárias  de  rádio  e  TV,  como  as  universitárias,  como  as  públicas

estaduais, então eu gostaria, e é aberto, e já tem próximo de 200 funcionários

efetivos  e  comissionados,  porque  é  aberto  a  todos  inscritos,  em  nível  de

doutorado,  mestrado,  especialização e notório  saber.  Então,  eu  gostaria  de

abrir esse convite para participação daqueles que tiverem interesse pelo tema,

ou que se dedicaram, ou se dedicam a esses estudos para esse grupo de

pesquisa que será cadastrado brevemente no CNPq, de comunicação pública e

participação social. O convite é aberto a todos, assim como para outros grupos

que venham a se criar no âmbito do centro de pesquisa. Agora, voltando ao

tema principal que é o relatório de Ouvidoria, eu gostaria de informar, embora

não esteja no relatório porque tem uma característica especial, que é o relatório

de Ouvidoria interna. De janeiro até agora nós atendemos a 25 processos, 2

estão em andamento, 2 estão apenas para acompanhamento e desses, 1 não

foi  solucionado porque o demandante resolveu recorrer  a  outras instâncias.

Então, a Ouvidoria interna da EBC tem funcionado, embora seja um trabalho

discreto é sempre bom dizer  que estamos atuando para que todos tenham

conhecimento desse trabalho que é de colaboração com a ambiência e com a
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mediação dos grandes debates que poderão nos ajudar a resolver impasses no

futuro,  inclusive.  Bom, sobre o relatório que todos receberam, nós temos a

informar o seguinte: os programas da Ouvidoria que na reunião passada um

dos módulos foi aqui apresentado com a proposta de que estreariam no dia 26

do mês passado, isso não ocorreu por dificuldade de ordem administrativa, e

eu  explico:  uma  equipe  mínima  que  possa  atender  a  rádio  e  TV,  porque

sabemos que a Ouvidoria na verdade não é uma redação, portanto, não pode

ter uma equipe ampla,  e também consideramos que não é necessário,  nós

podemos contribuir também para que essa equipe consiga realizar os projetos,

para isso seria necessário a equipe que já trabalhávamos antes e que, aliás,

começou na EBC a partir da Ouvidoria, e já está pelo menos há um ano de

capacitação nessa tarefa que para nós seria muito econômico em termos de

tempo e de resultado, porque são pessoas que já estão habituadas à maneira e

à abordagem de Ouvidoria. E como elas têm funções abaixo daquilo que são

chamadas a executar no projeto, tem uma situação administrativa, porque a

Ouvidoria não poderia ter alguém com uma função mais baixa exercendo uma

função mais alta, isso criaria o inconveniente do desvio de função que não se

poderia ter, evidentemente na Ouvidoria porque somos, inclusive chamados a

mediar situações como essa em outros setores. Então, estamos aguardando,

com toda a boa vontade, devo dizer, do Asdrúbal, com quem tenho conversado.

Uma das pessoas já estava direcionada, mas assim que foi direcionada para

trabalhar na equipe da Ouvidoria entrou de licença de cirurgia voltava agora dia

09,  mas dia 10 começou a greve. Enfim, então é essa a dificuldade que a

Ouvidoria  não  pôde  realizar  essa  parte  do  que  estava  prometido.  Sobre  a

coluna da Ouvidoria, nós estamos de forma ainda precária, mas ainda também

diante do que foi possível, com boa vontade da Suade, lá no final da página da

Agência Brasil, no institucional, em página única, ou seja, a cada vez que eu

publico um texto eu tenho que apagar o anterior, fizemos toda uma gambiarra

que nos levou a ter um repositório naquela página que todos já identificaram

como horrível da Ouvidoria, mas fica ali. E a Suade, na boa vontade de tentar

dar uma solução, mesmo provisória, nos coloca ali  naquele...  E também na

EBC. Então, nós entramos ali naquele cantinho e as colunas são publicadas lá.

E elas estão replicadas também nesse relatório, e a Secretaria do Conselho me

parece que encaminhou as colunas para os Conselheiros. Agora a análise da
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TV Brasil,  o programa fica ligado, nós acompanhamos o início e depois um

pouco  mais  adiante  vimos  outra  edição  para  poder  avaliar  em  relação  às

primeiras. Consideramos que sempre que um programa inicia ele tem mesmo

umas  dificuldades  iniciais,  não  são  desejáveis,  isso  se  pode  evitar,  mas  é

natural  que  ocorra.  Então,  o  programa  teve  um  desenvolvimento,  vem

melhorando  realmente  com  o  tempo,  mas  tem  ainda  coisas  a  serem

observadas,  o  excesso  de  gírias  e  de  expressões populares  faz  parecer  a

apresentação  um  pouco  forçada.  Então,  isso  é  uma  coisa  que  todos  têm

observado,  que analisamos juntos para ver  se era uma...  E também temos

alguns problemas que observamos que me parece que é da palavra que você

usou tanto, de alinhamento,  alinhamento da equipe, porque muitas vezes a

edição de imagem não casa com a cabeça da matéria, a cabeça da matéria

para  os  que  não  são  dessa  área  é  o  apresentador  quando  ele  anuncia  a

matéria e logo depois vem. Então, muitas vezes a apresentação diz uma coisa

que não se conjuga no vídeo que vai aparecer depois, e às vezes o vídeo tem

imagens  que  também não se  conjugam com o que  está  dizendo  no texto.

Então, é necessário que se faça um realinhamento das atividades produtivas,

das rotinas de produção e de conversa mesmo entre os membros da equipe

para que isso fique resolvido. O programa tem sido do ponto de vista do público

que nos escreve, tem sido bem avaliado, e ele tem melhorado, como eu disse,

ele  tem resolvido  os  problemas ao  longo  das  suas  edições.  Na edição  de

ontem,  percebemos  que  continua  o  excesso  de  linguagem,  um  deslize

pequeno,  natural,  a  apresentadora  chamou  o  programa  pelo  nome  do

programa antigo que ela apresentava, mas isso é natural,  poderia até servir

como uma brincadeira pelo que aconteceu. Mas continua o descompasso entre

a edição de imagem e o texto.  Tivemos também em outubro um problema

sério.  Nós  analisamos  os  programas  a  partir  de  arquivos  direto  da

programação. É um sistema que é chamado em televisão de ‘dedo-duro’ ou de

“censura”, que as TVs são obrigadas a manter por 30 dias a programação na

íntegra, porque se houver algum questionamento na justiça terá como oferecer

o material para ser analisado. E é desse material que nós nos utilizamos para

fazer  a  análise  dos  programas,  às  vezes  assistimos,  a  hora  que  está

acontecendo anotamos determinadas coisas, mas vamos conferir no arquivo

para ter mais consistência na observação. Esse sistema ficou fora do ar várias
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vezes e prejudicou o nosso trabalho, se tivesse algum problema na justiça a

EBC também não teria como se defender, eventualmente, mostrando o que foi

exibido no ar. Então, nós fizemos uma reclamação e o setor de engenharia nos

ofereceu uma possibilidade de um sistema que está sendo testado em São

Paulo, que é o que temos usado agora, que é até aqui tem ido bem, mas não é

ainda a forma correta e é um sistema que está em teste.  Então,  é preciso

cuidar disso, não apenas porque o nosso instrumento principal de trabalho em

relação à TV Brasil, mas também por conta das condições jurídicas que isso

implica. Transmissões dos jogos da Série C, outra coisa, é um sucesso total

porque todos, aliás o esporte integralmente, todo mundo mesmo que seja para

fazer  uma  comunicação,  vai  Brasil,  vai  Fortaleza  de  não  sei  onde,  o

telespectador pensando que está falando ao vivo, nos escreve para Ouvidoria.

Mas de qualquer modo, de todas as manifestações que recebemos sobre a TV

Brasil, se 15% era relacionada não ao esporte, exatamente ás transmissões da

Série  C,  foram 82 mensagens,  algumas delas nesse sentido de o torcedor

parecer  que  estava  mandando  como  um  Twitter,  um  Facebook  direto  na

transmissão ao vivo. Então, é preciso trabalhar no sentido de informar melhor,

ou de insistir na informação, de que a participação ao vivo tem outros canais, e

que  a  Ouvidoria  é  de  outra  natureza,  e  também até  que  vamos dizer  que

estamos torcendo pelo time dele, já se passaram 5 dias, e aí não tem mais

jeito. E aproveito essa observação para dizer que não apenas os canais de

comunicação direta precisam de um pouco mais de divulgação, como também

a Ouvidoria precisa de um pouco mais de divulgação nos nossos canais. Eu

digo que a Ouvidoria é um diferencial de qualidade e diferencial mesmo, da

comunicação pública, porque é o único lugar onde o demandante,  que nós

chamamos demandante, mas o leitor, o telespectador, o ouvinte liga, fala e fala

com a presidente se ele quiser, fala com a presidente do Conselho, fala com os

diretores e tem resposta, e nós temos o cuidado, e isso é um diferencial de

qualidade. Então, começar a divulgar a comunicação pública pela participação

social, pela possibilidade de entrar aqui e dizer o que mais lhe agrada, e ter

explicações  é  um diferencial.  Então,  eu  gostaria  de  pedir  que  a  Ouvidoria

tivesse uma divulgação mais efetiva, não estamos na TV Brasil, temos alguns

programas de rádio que por iniciativa dos comunicadores a Ouvidoria é bem

divulgada, porque já tivemos a oportunidade de ver, de falar: “Olha, mas se é
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para mandar uma música, alguma coisa, fale conosco, mas quer reclamar, quer

alguma coisa, fale com a Ouvidoria”. Então, é uma situação que também deixa

muito à vontade cada um dos apresentadores de dizer que não temos nenhum

problema de se eventualmente erramos, e se errarmos, por favor, fale com a

Ouvidoria,  nos  ajude  a  corrigir.  Então,  eu  acho  que  precisa  fazer  um

planejamento de estratégias de comunicação da participação social nos nossos

veículos. Se eu soubesse que ia ter 30 minutos tinha feito uma coisa mais

detalhada. Então, tem um problema, como fizemos várias análises dos jogos e

marcamos muitos problemas que estavam ocorrendo na transmissão e tudo

mais, temos observado sempre, e estamos vendo que está melhorando muito,

os telespectadores também têm notado, mas tem os que também notam os

problemas,  o  futebol  é uma coisa que o telespectador  nos ajuda a fazer  a

análise, eles nos apontam nós vamos lá, olhamos e confirmamos, porque eles

estão sempre atentos.  Então,  uma crítica que houve no jogo,  por exemplo,

Fortaleza e Brasil de Pelotas é a parcialidade da transmissão. O apresentador

torcia por um time, realmente torcia, se vocês olharem, tudo isso que eu estou

falando isso está detalhado no relatório, esmiuçado e tal, se olharem lá tudo

que nós marcamos realmente ele torcia por um time. Então, ofendeu... Torcia

pelo Brasil de Pelotas, eu acho, o Fortaleza que se sentiu ofendido. Então, se

nós  olharmos  realmente  teve  aí  um  problema,  e  essas  coisas  devem  ser

corrigidas  porque,  sem  dúvida,  o  esporte  faz  sucesso  de  público  nas

transmissões da EBC. Na Agência Brasil e Portal, como eu disse, nós fizemos

a promoção de um funcionário da Ouvidoria,  por competência e mérito.  Ele

vem sempre desde a época da Radiobrás e tem uma formação compatível com

o cargo que está exercendo, formado em Ciências Políticas numa universidade

americana,  mestrado e pós-graduação também nessa área,  e  tem sido  um

pesquisador incansável de todos os assuntos, de todos os veículos, inclusive.

Eu gostaria de dizer que ele não é jornalista, e o único veículo que, embora não

esteja na lei está em alguma norma que eu acho até que já caiu, porque eu

procurei isso para trazer hoje aqui, mas não aparece, era o único veículo onde

o ouvidor adjunto deveria ser jornalista. Então, eu queria dizer mesmo que essa

norma não  tenha  caído e  que  ela  apareça,  porque nós  trabalhamos numa

espécie de colegiado na Ouvidoria, e as análises são todas trabalhadas e não

é  uma coisa  independente  que  cada  um faz,  nós  trabalhamos,  discutimos,
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então, tem um olhar muito criterioso. Então, não é muito difícil trocar um não

jornalista  para  outro  veículo  onde  não  há  essa  exigência  e  fazer  o

remanejamento  ali,  embora  eu  considere  que  não  seja  necessário,  David

Silbestain vem fazendo essas pesquisas, fazendo o levantamento de dados e

tem sido extremamente eficiente. Então, é por uma questão de mérito e de

competência.  E em relação à Agência Brasil  e  Portal,  nós temos a dizer  o

seguinte: primeiro, era bom que se aplicasse, que se fizesse uma estratégia de

capacitação, de fortalecimento das atividades e da competência de cada um

em  relação  à  língua  portuguesa,  à  construção  de  texto,  à  narrativa,  nós

notamos muitas fragilidades, e as fragilidades que nós notamos são aquelas

que incidem mais fortemente na subversão do sentido do texto da reportagem.

Então, é preciso que se cuide desse aspecto, ou talvez seja por pressa, ou

alguma coisa, mas de qualquer modo é preciso ter a atenção com a qualidade

de texto do material da agência. Outra coisa aqui são os equívocos e erros na

construção das frases e uso de palavra. Então, eu acho que é alguma coisa

muito simples que também é de alinhamento e de estruturação, nós temos a

educação corporativa que deve trabalhar mais fortemente oferecendo cursos, e

mais  coisas  a  partir,  obviamente,  de  um  levantamento  de  quais  são  as

necessidades efetivas para que se tenha mais qualidade, cada vez qualidade

num trabalho que já é bom. Ali também uma das observações foi que o Dia do

Professor que é tratado sempre como efeméride, tem sempre aquela matéria

do Dia do Professor, é uma oportunidade de que a comunicação pública se

apresente  de  outra  maneira  nessas  matérias.  Nós,  aliás,  fizemos  uma

cobertura  muito  interessante,  muito  boa  na  Agência  Brasil  sobre  o  Dia  do

Professor,  só  que  por  acaso  todo  o  contexto  factual  tinha  situações  que

envolviam o professor, como os protestos em São Paulo pela reformulação das

escolas  estaduais,  a  Comissão  da  Anistia  tinha  feito  um pedido  formal  de

desculpas  aos professores  pela  perseguição na  ditadura.  Então,  tinha  uma

série de coisas que poderia ser um link para Saiba Mais que é relacionado aos

professores, para tirar daquele lugar fantasioso do professor que até brinquei,

na  minha  época,  lá  no  início  do  jornalismo  tinham  essas  matérias,  nós

dizíamos: o giz faz mal à saúde do professor, porque ele inala giz. Hoje não

tem mais giz, mas continuamos fazendo matéria que o estresse acaba com a

vida do professor, ou seja, nós não mudamos a pauta, a realidade mudou, e
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nós continuamos cobrindo efemérides da mesma forma, quando poderíamos

aproveitar para fazer um pouco mais. E todas as matérias estavam lá, era só

uma  questão  da  linkar.  Então,  é  preciso  ter  aí.  Isso  é  um  apenas  uma

contribuição, não é uma crítica, o trabalho é muito bom, mas como temos o

dever  de  observar,  nós  vemos  possibilidades  que  talvez  não  tenham  sido

percebidas para quem está no fogo cruzado do dia a dia. Outra questão muito

séria, na matéria eleição para Conselhos Tutelares, é a questão das fontes, as

matérias todas que eu estou dizendo, elas estão bem detalhadas aqui, e eu

estou trazendo, na verdade, o olhar mais resumido, a observação disso. Nessa

matéria da eleição para Conselhos Tutelares foi também uma bela cobertura,

mas  o  que  acontece?  Quando  nós  também  olhamos  o  rádio  e  vê  o  que

aconteceu no rádio,  uma pesquisa,  nossa lá  da Ouvidoria,  mostrou que na

Secretaria de Direitos Humanos, exatamente lá tem um banco de dados sobre

a questão de direitos humanos na infância e adolescência, mas nós usamos

como  fonte  apenas  o  Disque  100,  o  Disque  100  trata  principalmente  da

violência doméstica, da violência urbana, da violência imediata da sociedade

sobre si mesma. E o que acontece? Nessa questão da Secretaria, dos dados

da Secretaria de Direitos Humanos está lá que, na verdade, quem mais fere o

direito da criança e do adolescente é o próprio Estado, não se pode dizer, por

exemplo,  que  a  mãe  comete  uma  violência  de  abandono  do  filho  quando

sabemos que essa mãe precisa trabalhar e a situação de creche que é dever

do Estado não é cumprida. Então, não se pode dizer que, como no Disque 100

se vê, que o índice de violência, de abandono das crianças, ou de maus-tratos

é efetivamente um problema da mãe ou da sociedade. O pano de fundo muitas

vezes é o Estado. Então, é preciso que a comunicação pública fique atenta

para essas outras fontes e não se deixe levar como a mídia convencional, que

pega um dado do Disque 100, que está ali como matou a criança, queimou,

estuprou,  todas  essas  coisas  que  rendem  manchetes  impactantes.  Nós

sabemos que o trabalho é assim, então nós precisávamos ampliar esse olhar

sobre dados de pesquisa para compor matérias que sejam mais próprias da

comunicação pública  porque,  aliás  é aquilo,  eu  insisto  em dizer,  jornalismo

investigativo é principalmente investigar o que nos parece óbvio, e fugir daquilo

também que nos parece oportuno. Sistemas de rádio. Tem aqui um elogio. É

preciso dizer, a Ouvidoria já foi acusada de que só traz o que é ruim, não elogia
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nada, e eu tive muitas vezes que me defender, dizer que, na verdade, o nosso

papel é contribuir para ver o que não vai bem, para que possa ser melhorado,

que o elogio é bom, dá 15 minutos, eu disse tanto, dependendo do tamanho da

matéria, do tamanho do programa, dá 15 minutos de conforto para aquele que

fez,  para  as  equipes,  mas  não  passa  disso,  e  na  época  foi  um elogio  ao

Caminhos da Reportagem, quando eu tratei  disso,  sugerindo,  foi  um elogio

enorme,  tinha  dois  errinhos  de  edição,  um de  passagem de  bloco  que  eu

coloque como notapé para não manchar a análise elogiosa, mas eu disse: para

que serve uma análise se não é para nos trazer um pouco de alegria? Resulta

em quê? Então, eu sugeri que fossem feitos workshops com aquela equipe que

é tão boa, tão premiada, para compartilhar com os outros o seu modo de fazer,

a sua expertise, e difundir entre as outras equipes maneiras especiais, por que

eles ganham tantos prêmios? Como fazem isso? Por que os roteiros são tão

bons? Como que é esse trabalho? Até para difundir  as rotinas.  Isso foi  na

época em que teve um elogio e que se falou: “Ah, a Ouvidoria nunca elogia”.

Tem um elogio agora que é para um programa da Rádio Nacional da Amazônia,

que nós estávamos pesquisando economia, a maneira como os assuntos da

economia são tratados pelos nossos veículos, sempre com aquele ‘economês’

muito hermético, aquela coisa que nós dizemos: “Mas aí quem é que entende

isso? É preciso explicar o que significa para depois entender a matéria”, nós

vivemos insistindo. E encontramos, nesse programa, que é da Rádio Nacional

da Amazônia uma maneira objetiva, didática e coloquial e tranquila de se referir

a assuntos econômicos. Então, eu faço a mesma, o elogio é curtinho, mas eu

faço a mesma indicação, ele é bom porque já vi até que foi parar na Internet

um boletim que nós fizemos elogiando isso, é bom, é ótimo, ficou lá na Internet

e acabou rapidinho, mas por que não pegar essa prática e tentar fazer uma

conversa entre todos, para ver como que é que fazemos isso? Quem quer se

habilitar a aprender um novo modo de olhar para o jornalismo econômico e

tentar difundir com o conhecimento instalado uma maneira de fazer que possa

ser  própria  da  comunicação  pública  e  diferente  dos  demais  veículos.  Ao

contrário disso, comentários de economia têm sido extremamente desviados do

foco. Eles não comentam economia no Repórter Brasil Rádio, não comentam

economia, a impressão que dá no acompanhamento que fizemos é que são

comentários de senso comum, e que resvalam muito para o comentário político

37



sem um aprofundamento  e a contextualização necessária  a um comentário

político.  Então,  é preciso,  em nosso entendimento, deixar  mais claro,  e até

porque as perguntas se caminham para as questões econômicas, solicitando

uma visão especializada, mas esse resvalar para outros temas nos fragiliza e

deixa o público sem a compreensão do que foi demandado. Alma Blues. Outro

programa que nós analisamos, e ele tem, é um programa muito bom, mas ele

oferece  uma  informação  muito  resumida  e  restrita  sobre  as  músicas  que

apresenta, é uma oportunidade interessante de se conhecer um ritmo que é tão

interessante, e que também tem uma história tão interessante, tão importante

de se conhecer. Mas o que dá de informação a cada música é apenas o local e

data da gravação, e o local e a data da gravação para aquele que não é um

estudioso  do  Blues  não  vai  importar  muito,  é  uma  informação  irrelevante.

Então,  o  programa  é  muito  bom,  precisava  trabalhar  esse  aspecto  para

oferecer um pouco mais de conhecimento sobre o que é o Blues, dar algum

dado mais de curiosidade, é uma sugestão da Ouvidoria. Bom, é o que temos.

Obrigado Presidenta.

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

Obrigada. Eu estava em dívida, por isso que... Bom, eu abro a palavra. Akemi,

por favor.

CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA -  Antes de entrar aqui na questão

do  relatório,  eu  queria  só  pontuar  que  não  é  questão  preconceito  dos

funcionários  do  quadro  contra  pessoas  de  fora,  ou  PJ.  O  que  parece  que

sofremos é  um preconceito  contra  os  funcionários  do quadro  que  não têm

oportunidade de ocupar os mesmos espaços que os PJs têm. Nós não temos

nada contra a Luciana, a adoramos,  é uma pessoa ótima,  maravilhosa e é

importante,  sim,  para  a  comunicação  pública,  mas  também  queremos  ter

oportunidade de ocupar esses espaços de apresentação.

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

Todos nós entendemos.
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CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA - Quanto ao relatório da Ouvidoria,

eu queria pontuar aqui algumas questões que acabam indo para o relatório

corretamente, como algumas críticas, como aqui entrou de novo a questão dá

matéria dos justiceiros, e também essa questão dos atrasados do ENEM, até

essa  específica  dos  Conselhos  Tutelares,  da  falta  de  aprofundamento  de

dados, colocar a posição de nós como peões que somos mandados a fazer as

coisas,  nós  até  tentamos,  nós  discutimos,  temos  fóruns  de  discussão,  nós

tratamos bastante dessas questões internamente até antes das pautas serem

elaboradas, mas nós não temos oportunidade de executá-las de uma forma

melhor e mais correta e que seja mais proveitosa para a comunicação pública.

Essa, por exemplo, dos Conselheiros Tutelares, nós acabamos dando a coisa

genérica ali, e fica por isso mesmo, tendo ali uma fonte de dados inestimável

para avançar. Mas como amanhã tem outra coisa, tem outra pauta, nós não

damos conta  disso  tudo.  É isso.  E ressaltar  também a importância  desses

relatórios da Ouvidoria, porque eles vêm embasar muito os nossos trabalhos.

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

Obrigada. Quem mais que pediu?

A SRª. JOSETI MARQUES (Ouvidora) –  Se você me permite, que eu

esqueci uma coisa importante que o ouvidor adjunto de Rádio veio lembrar.

Nós fizemos uma pesquisa qualitativa com os demandantes, mandamos muitos

formulários, nos chegaram apenas 18, mas sobre a Rádio MEC, que mostrou

como o público  percebe a  Rádio  MEC,  o afeto que tem a esse ou aquele

programa, o que aponta como sendo fragilidade e poderia melhorar. Então, no

relatório, na parte de rádio tem o detalhamento dessa pesquisa, o perfil  dos

respondentes,  então,  fizemos  e  é  uma  coisa  que  temos  tentado  fazer  nos

outros veículos, mas nem sempre as respostas vêm. A TV Brasil é quem mais

nos fala, mas é quem menos nos responde quando solicitamos. Mas é só para

marcar que no relatório tem uma pesquisa sobre a MEC FM.
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A  SRA.  PRESIDENTE  (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck  Saibro)  –

Adriano, representante do Ministério da Cultura.

CONSELHEIRO ADRIANO DE ANGELIS – Boa-tarde a todos e todas.

Na verdade, eu queria primeiro falar aqui com relação ao documento da

reunião  das  Câmaras  Temáticas,  porque  primeiro  porque  cita  aqui  o

Conselho  de  Produção  Independente  utilizado  pela  Ancine,  e  aí  eu

também já me coloco à disposição para trazer informações relacionadas

à  produção  independente  para  o  Conselho  e,  ao  mesmo  tempo,

parabenizar  aqui  pelas  resoluções  e  sugestões.  Nós  não  pudemos

participar  dessa Câmara Temática hoje,  mas nós queremos continuar

participando das Câmaras Temáticas, principalmente no que diz respeito

à programação e conteúdo. E aí nesse sentido eu queria só fazer uma

consideração  rápida,  mas  que  acho  importante,  a  partir  da  visão  do

Ministério da Cultura, até aproveitando o gancho da Joseti em relação ao

laboratório de inovação, porque acredito que, inclusive nesse debate que

está  colocado,  que  acho  que  é  um  debate  saudável  e  natural  que

aconteça  dessa  relação  e  da  participação  dos  servidores,  dos

profissionais da casa, e tomando como referência o debate que foi feito

no seminário de Modelo Institucional da EBC, foi muito debatida essa

possibilidade  de  que  o  laboratório  de  inovação,  ou  que  alguma

experiência na perspectiva de um laboratório de inovação, pudesse ser

também um espaço de acolhimento e de envolvimento dos profissionais

da casa também nessa perspectiva. Então, aqui quando coloca a criação

de  um  laboratório  para  conteúdo  experimental,  que  deve  buscar  a

excelência em conteúdos e linguagens, desenvolver formatos criativos e

inovadores constituindo um centro inovação de formação de talentos.

Nós entendemos, estou colocando isso agora, mas isso foi colocado no

seminário  do  Modelo  Institucional,  porque  a  perspectiva  de  um

laboratório de inovação associada a um banco de talentos, e não só ao

reconhecimento, à garimpagem, ao entendimento dos talentos internos

da casa, mas a própria qualificação dos talentos, a casa e a empresa
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têm  muito  a  ganhar  nesse  sentido  porque  é  um  mecanismo  de

aperfeiçoamento e de fortalecimento desses processos de inovação. Se

nós pegarmos inclusive em outras experiências de comunicação pública

no mundo, na França, em outras TVs na própria América Latina e no

mercado é muito comum que uma grande empresa crie um espaço de

inovação interno onde os seus profissionais têm um período inclusive da

sua hora dedicado a usar projetos experimentais e que são testados na

própria  empresa,  em algum nível,  e  caso esses projetos  deem mais

resultados,  deem  mais  repercussão,  gerem  atenção  e  interesse  das

pessoas da sociedade, eles são ainda mais valorizados. Então, eu acho

que  tem  aqui  também,  tentando  na  perspectiva  de  que  o  Conselho

bebendo  muito,  e  aí  nós  entendemos,  e  nós  que  participamos,  do

Ministério que participamos de todo o processo do seminário, beberam

muitos nos debates do seminário, que foram muito ricos, que também o

momento de reflexão como esse que a empresa está passando é um

momento  propício  também para  olhar  para  essas propostas  e  essas

sugestões que saíram do seminário, e valorizá-las nesse sentido. Então,

é  muito  na  perspectiva  de  que  a  partir  da  resolução  do  Conselho

Curador,  do  fortalecimento  da  criação  do  laboratório  à  luz  desse

momento do reflexão que a empresa faz também, arriscaria aqui  um

fortalecimento  desse  ponto  de  vista,  associar  o  laboratório  com  um

banco  de  talentos,  com  qualificação  da  equipe  de  servidores  e

profissionais da casa, pode ser uma saída muito frutífera, e bebendo,

inclusive em outros modelos de outras empresas públicas ou privadas

que se utilizam desse expediente, desse formato para valorização, para

qualificação e para avanço dos seus projetos para as próprias pratas da

casa,  com os próprios talentos.  Enfim, era só esse fortalecimento de

posição.  E, ao mesmo tempo, reiterar que eu acho que esse tipo de

documento aqui que vai muito diretamente à resolução específica para

conteúdo  e  programação,  talvez  nós  devêssemos  pegar  essas

resoluções  aqui  e  relacionar  diretamente  ao  documento  que  saiu  do

Grupo  de  Trabalho,  ou  seja,  identificar  cada  uma dessas  resoluções

onde  é  que  elas  estão  atreladas  às  recomendações  do  Grupo  de

Trabalho do seminário, porque cada ponto desse aqui está muito mais
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bem... Claro que esse aqui é um extrato, mas ele está bem detalhado no

Grupo de Trabalho, enfim, não pude participar da reunião de manhã,

mas fica aqui o reforço nesse sentido. Acho que é isso.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – São  três  coisas

basicamente. Eu gostaria de saber, primeiro, porque eu verifiquei aqui nesse

relatório que o Programa Sem Censura parece que ou melhorou ou atendeu as

inúmeras solicitações de mudanças,  de  melhorias etc.,  que você vinha nos

mostrando anteriormente, e não tem mais nenhuma reclamação, ou o pessoal

desistiu  de  reclamar  sobre  ele.  Então,  eu  queria  saber  como  que  ele  tem

aparecido,  porque não foi  dado destaque.  A outra coisa que me chamou a

atenção aqui foi  o processo de pendências no atendimento, processos sem

resposta, principalmente da Superintendência de Suporte, as outras diretorias

de superintendências,  me parece que são poucos processos sem resposta,

mas a Superintendência de Suporte, que eu imagino que seja o maior número

de reclamações, tem também o maior número pendências sem resposta. E a

outra que me chamou atenção também foi uma hora falha técnica relatada na

página 28, e eu queria saber se foi algo isolado ou são frequentes essas falhas

de  forma  que  não  se  grave,  e  possa  haver  o  acompanhamento  da

programação.  E,  por  último,  uma  sugestão,  eu  vi  algumas  reclamações,

algumas sugestões com relação a essa mudança na programação. Então, eu

gostaria de sugerir que houvesse um acompanhamento da Ouvidoria mais fino,

sobre  essa  mudança  de  programação,  porque  eu  vi  que  muitas  pessoas,

principalmente alguns idosos e tudo, reclamaram bastante falando que agora

ficamos iguais as outras, na hora de novela tem novela, na hora de não sei o

quê, quando eles procuravam coisas alternativas, agora tem a mesma coisa, só

não sendo novela brasileira, mas outros tipos.

A SRª. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Em relação ao Programa Sem

Censura, a última vez que tocamos nesse assunto foi numa reunião aqui, onde,

inclusive eu disse que, foi logo quando a diretora estava assumindo, e aí eu

lembrei  que  era  um  tema  recorrente,  que  como  não  apresentava  grandes
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soluções,  já  ficava  parecendo,  inclusive  da  nossa  parte  um  excesso.  O

Programa Sem Censura  recebe  um número  de  elogios  e  de  críticas  muito

semelhante.  O  programa  melhorou  efetivamente,  não  resolveu  todos  os

problemas, mas melhorou naqueles mais graves que geravam insatisfação e

reclamação do público. Nós realmente paramos de fazer um acompanhamento

pela  dificuldade  de  se  implementar  soluções  nas  coisas  apontadas,  mas

podemos voltar a observar com mais atenção. Não fizemos mais, realmente. A

falha técnica ocorreu agora, nesse período, porque nós usamos para análise

da programação da TV Brasil esse programa há muito tempo, ele nunca tinha

dado problemas, mas agora desandou total e completamente, dias seguidos de

programação  apagadas  que  nós  não  temos  acesso  e  dificultou  muito  o

acompanhamento  de  coisas  que  nós  precisávamos  fazer  com  um

acompanhamento mais pontual. Então, nós estamos usando um sistema que é

provisório,  o  representante  do suporte  nos disse  que está  em processo de

aquisição de um novo equipamento, que ainda não está decidido, mas esse

programa experimental  que só  pega programação nacional  a  partir  de  São

Paulo, nós temos conseguido trabalhar, não sei se isso atende exatamente ao

que o Jurídico eventualmente precisaria,  mas no que diz respeito ao nosso

trabalho, minimamente, nós conseguimos.

(Intervenção fora do microfone)

Sim. Que está na Justiça. Exatamente. Já teve missa que não foi ao ar

por um problema técnico e reclamaram aqui, por acaso nós tínhamos isso, foi

um problema técnico  e  o  sistema de gravação  identificou,  colocaram outra

coisa no ar, nós fizemos um boletim a esse respeito, mas é preciso sim que

isso seja, isso é uma coisa muito importante de ser resolvida. E a mudança na

programação causou reclamações, mas aqui têm duas, já nesses quase 4 anos

e  meio  que  eu  estou  aqui,  inicialmente  como  ouvidora  adjunta  de  TV,  as

reclamações, quando há mudança de grade de horário seja no rádio, seja na

TV,  geram  imediatamente  reclamação,  pessoas  que  estavam  acostumadas

naquele horário, reclamam porque agora como que vai ser, alguns são mais
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efetivos, e outros parece... É uma ação orquestrada. Eu já estive, e até vou

contar aqui, o primeiro dia que eu cheguei aqui tinha uma ação orquestrada de

um  programa  da  rádio,  que  estava  mudando  de  horário  ou  cortando  um

pedaço, não me recordo bem, mas quando eu cheguei um amigo me ligou do

Rio, radialista e disse: “Olha, você vai pegar bem na Ouvidoria porque tem uma

ação  aqui  do  Rio  para  reclamar  do  tal  programa  que  vão  tirar  do  ar”.

Realmente, no dia seguinte havia 60 manifestações, mas, assim, sobre rádio,

mas textos, muitas vezes, recortam e colam de um para o outro, então, é uma

ação, tem muitos desses casos de ação orquestrada. Eu estive em um jantar

com umas pessoas que eu não conhecia, com um amigo aqui de Brasília, e

tinha saído alguém de uma programação de rádio, acontece muito, tinha saído

alguém da programação, e aí de repente e as pessoas daquele jantar que eu

conheci naquela hora não sabiam que eu era, fui apresentada como jornalista

só,  e  de  repente  a  conversa  começou  a  voltar  para  o  tal  programa  e  eu

sabendo do que estava acontecendo, de todo o bastidor daquela história, do

que  sairia  e  tudo,  e  ali  na  mesa  estava  se  armando  uma  ação  para  que

mandassem para  a  Ouvidoria  reclamações  para  evitar  que  aquela  decisão

fosse tomada. Eu não sabia o que fazer, se estragava o jantar e dizia que era

Ouvidora e que eu não ia aceitar isso, ou se eu não dizia nada. No final das

contas eu acabei dizendo, porque nós somos tão ouvidores e só ouvimos que

quando tem oportunidade de falar é um problema. Então, eu disse, eu falei:

“Isso não é justo”.  E fiz uma preleção sobre a importância da liberdade na

comunicação pública, pois os gestores têm que ter a liberdade de melhorar, de

fazer, eles estão ali autorizados para isso, é bom que discuta com todo o corpo,

mas eles estão autorizados, têm competência, estão ali por isso, não é possível

ficar como naquele programa lá de 2011, que ficou decidindo se ficava ou não

quando era uma coisa completamente inadequada, realmente inadequada, o

programa era muito ruim, estava ultrapassado, mas estava ali há muito tempo.

Então,  têm reclamações e têm reclamações também na mudança da grade

muito específicas, que nós conseguimos identificar vendo de onde são, o texto

que é muito semelhante, todo mundo reclamou da mudança de horário dos

Programas  Espaço  Público,  teve  muita  reclamação,  foi  o  que  mais  teve,

Espaço Público, mas o Espaço Público, teve uma edição antes de mudar o

entrevistado disse na hora que não concordava com a mudança de horário.
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Então, vamos combinar que é uma informação orquestradíssima que logo... Foi

o ministro. Então, disse que ia mudar, que ia ficar muito tarde, então o público

em cima veio. Então, acontecem essas coisas, é preciso refletir sobre isso, se

na verdade com essa relação com o público, é preciso que o público também

entenda o seu papel dentro da comunicação pública, que não é apenas uma

questão, por exemplo, a novela: “Agora só vamos assistir novela porque vai

ficar igual às outras”, mas quando a novela saiu do ar a Ouvidoria recebeu

muitos pedidos de que voltasse, a novela está muito bem cotada. Então, como

fazer?  Agradar  a  gregos,  troianos  e  baianos.  Então,  é  melhor  os  baianos,

deixemos os gregos e os troianos, mas que os baianos possam trabalhar e

fazer. Então, nós precisamos, e aí o que acontece? O nosso papel também é

de observar, afinal de contas o que isso significa de aprendizagem para nós, de

uma indicação, nós mudamos sem avisar, nossos avisos de que vamos mudar

são incipientes porque o público quando reclama eu já percebi o seguinte, não

é uma questão de que ele quer que fique na zona de conforto, ele quer ser

respeitado, ele quer que seja avisado, nem que seja aquele aviso, vai ficar

ótimo nesse horário porque você vai ter isso e isso, e o seu programa predileto

vai passar também na Internet, sabe? Coisas que avisam ao público o que vai

acontecer, e o que vai mudar na rotina deles, com antecedência, de repente ele

adere à mudança, mas como avisamos pouco, avisamos timidamente ou não

avisamos, quando muda, óbvio que as pessoas se irritam e mandam, mas não

teve número... Em relação ao programa de rádio, aquele que eu falei logo de

2011, que foram quase 100 reclamações, essa mudança não provocou tantas,

embora no primeiro momento teve.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO –  Eu achei

muito interessante a pesquisa que a Ouvidoria fez com os ouvintes da rádio, e

eu como sou uma das pessoas aqui do Conselho que fala sempre do rádio,

porque além da ser docente a minha formação, minha socialização foi  pelo

rádio, e aí essa pesquisa com a programação da MEC FM, ela também, os

próprios ouvintes, eles já apontam para algo que nós precisamos discutir aqui,

os ouvintes apontam: “Sinto falta dos PodCast, eu gostaria de poder baixar os

programas musicais  apresentados  de  Caderno  de  Música,  Som do  Infinito,
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Roda de Choro entre outros programas”. Eu acho que é uma questão que a

EBC precisa cuidar disso para disponibilizar,  cada vez mais a audiência de

rádio  é  por  demanda,  é  segmentada,  eu  acho  que  precisamos  levar  em

consideração  essas  avaliações  dos  próprios  ouvintes.  E  aí  também  outra

observação, interessantíssima que eu fisguei do relatório, para não repetir o

que  os  outros  Conselheiros  e  Conselheiras  colocaram,  é  que  há  uma

reivindicação, e aí vai essa pauta para que a empresa possa ver no quadro de

funcionários da própria EBC uma voz feminina para entrar também na locução,

porque o ouvinte se recente de poucas mulheres na locução,  e  nós temos

muitas mulheres no nosso quadro que podem ser aproveitadas sim, muito bem,

para poder fazer essas apresentações. Eu reforço o que Ima falou, eu queria

que  a  Ouvidoria  se  debruçasse  e  observasse  essas  mudanças  de  horário

porque eu, particularmente, na outra reunião lamentei que o Ver TV fosse para

às 23h00 do domingo junto com os outros programas. Eu acho que temos que

ficar atentos para ver a receptividade também do público, nessa questão. E tem

aqui algo curioso que é o ouvinte, o telespectador Daniel de Sousa que ele

pede para que a novela angolana Jikulumessu entre na grade de programação.

Então, nós já tivemos a apresentação de que futuramente essa produção vai

entrar e esse telespectador precisa receber essa informação, ele recebeu uma

resposta,  ok,  mas  era  interessante,  porque  me  parece,  ele  fala  da  própria

novela, o Indec, e me parece ser um telespectador antenado para a produção

do  conteúdo  de  raça  e  etnia  aqui  na  EBC.  Então,  são  essas  as  minhas

observações, não vou reproduzir o que os outros Conselheiros e Conselheiras

colocaram, mas reforçar para nós a importância das mulheres no rádio, da voz

feminina no rádio e a importância também da EBC pensar nesses formatos

voltados também para a capacidade que o ouvinte tem de baixar conteúdos e

disponibilizar  esse  conteúdo  para  o  que  ouvinte  possa  fazer,  acessar,  não

somente durante a exibição, mas por demanda, eu acho que vamos agregar

muito  se  conseguirmos  fazer  isso.  Eu  como  sou  ouvinte  das  rádios  pela

Internet, gostaria muito de poder fazer mais isso. Inclusive, os programas que

foram comentados aqui, o outro programa do rádio que teve crítica, que foi

sobre  o  Jazz,  que  também  eu  gostaria  de  ter  esse  programa  para  ouvir,

posteriormente, e analisar, e para entender o que foi a ouvinte colocou aqui e

que  a  Ouvidoria  também  analisou.  No  mais,  o  relatório  está  muito  bem
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elaborado e como sempre nós precisamos nos debruçarmos sobre isso, é por

isso que eu acho que precisamos mais de tempo para podermos fazer mais

observações. Obrigada.

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

Obrigada.  Eu  gostaria  antes  de  tomarmos  um  café,  lembrar  que  a  nossa

reunião está sendo transmitida pela internet, e na linguagem de libras, o que

muito nos orgulha, eu acho que é uma conquista do Conselho. Vamos tomar

um café, todos? Retornamos em 20 minutos. 

(Intervalo para o café)

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

recomeçar,  por  favor.  Eu  vou  recomeçar,  conselheira  Ana  Maria  Veloso,

conselheira Evelin. Conselheira Rita, por favor. Eu gostaria que começar essa

segunda parte da reunião, dando a palavra para o conselheiro Enderson que

me pediu para fazer um comunicado. 

CONSELHEIRO ENDERSON ARAÚJO – Boa-tarde a todos e todas. Na

verdade são dois, Ana, dois comunicados. Um é que um grupo que eu faço

parte, que é de mídia livristas, chegou uma, que causa preocupação, que é o

que aconteceu na última semana em Messejana, Fortaleza, foi uma chacina

que matou dezenove jovens da periferia, e eles contam que invadiam casas,

fardados,  mas mesmo assim as investigações são tendenciosas,  e  querem

afastar hipóteses de terem sido policiais,  nenhum dos jovens tinha ligações

com o tráfico e todos eram negros, mas abaixo, eles falam que a imprensa não

está ajudando, e depois do que aconteceu na França, o foco virou paris. “Eu

nem sei direito em que vocês podem ajudar, mas é que a situação está tão

difícil que é preciso pelo menos falar, o ruim é que estamos às vésperas do dia

20 de novembro, fico vendo essas coisas acontecerem, e não sei como reagir”.

É só um pitaco para o pessoal do jornalismo da EBC, se atentar mais a essas
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questões,  porque no Brasil  pouco se  houve falar  na  grande mídia  sobre  o

extermínio que acontece com a juventude negra no Brasil, e eu acredito que a

comunicação pública tem uma responsabilidade de se aproximar desses temas

e  denunciar  também.  O Governo  Federal  tem como uma das  suas  pautas

prioritárias  o  enfrentamento  ao  extermínio  da  juventude  negra,  então,  eu

acredito que a comunicação pública deveria se integrar a isso também. 

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO -  Só um aparte,  já  tem algum

caminho de reportagem sobre isso, Ricardo? 

O SR.  RICARDO MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –  Neste  momento

não. 

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO -  Eu acho que devia ser  uma

pauta urgente essa questão da exterminação de jovens negros da periferia,

que é um problema cada vez mais grave. 

CONSELHEIRO ENDERSON ARAÚJO – A segunda pauta é que diante

da Conferência Nacional de Juventude que se aproxima, jovens da rede Nós

Por Nós, que são jovens mídias livristas, me contataram e trouxeram para mim

uma demanda, que é de apresentar uma carta para a EBC, na pessoa do

Américo, em que é uma proposta de cobertura colaborativa da rede de mídia-

livristas brasileiros  Nós Por  Nós,  e  eu  queria  ler  essa carta  para  todos.  “A

terceira  Conferência Nacional  da Juventude que acontecerá de 16 a 19 de

dezembro de 2015, em Brasília, será um momento de discussão, reflexão e

elaboração de propostas sobre os direitos previstos no Estatuto da Juventude,

Lei  12852/2013,  que  devem  ser  garantidos  e  promovidos  pelo  Estado

Brasileiro, ao todo são 11 os direitos previstos no Estatuto, e que terão seus

eixos discutidos durante a Confjuv, Conferência Nacional de Juventude. Direito

a  diversidade  e  a  igualdade,  direito  ao  desporto  e  ao  lazer,  direito  à

comunicação e à liberdade de expressão, direito à cultura, direito ao território e
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à  mobilidade,  direito  à  segurança  pública  e  ao  acesso  à  justiça,  direito  à

cidadania, à participação social e política, e à representação juvenil, direito à

profissionalização, ao trabalho e à renda, direito à saúde, direito à educação e

direito à sustentabilidade e ao meio ambiente.  Pensando nos temas acima,

temos como proposta reunir  trinta jovens comunicadores multimídias para a

cobertura  coletiva  e  colaborativa  para  a  conferência  com um diferencial  de

serem jovens, que no seu dia a dia já desenvolvem ações no campo social e

cultural,  o que humaniza e contextualiza os diversos temas, aproximando o

diálogo e a transmissão do público alvo. Serão selecionadas juventudes que

tenham  como  pauta  e  luta  os  temas  a  serem  discutidos  durante  a  3ª

Conferência de Juventude, a saber: juventude comunicadora LGBT, juventude

comunicadora  pelos  direitos  da  mulher,  pelo  direito  ao  esporte,  juventude

comunicadora  urbana  e  periférica,  rural  e/ou  assentada,  juventude

comunicadora  vivendo  e  convivendo  com  o  HIV  e  AIDS,  juventude

comunicadora  indígena,  negra,  e  juventude  comunicadora  da  economia

solidária. Temos também a preocupação em levar a visibilidade a setores da

juventude, muitas vezes, esquecidos, desta forma serão destinados sessenta

por  cento das vagas para Norte e Nordeste,  e  quarenta por  cento para as

demais regiões brasileiras, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O objetivo é reunir

trinta  jovens  comunicadores  de  diferentes  áreas  de  comunicação,  cultura

digital, áudio, vídeo, fotografia, texto e social media para realizarem a cobertura

coletiva e colaborativa, da 3ª Conferência Nacional de Juventude em Brasília,

entre os dias 16 e 19 de dezembro, para que a cobertura sirva de conteúdo

para rede da Empresa Brasil de Comunicação. Realizar cobertura coletiva da

Conferência com produção nas diversas linguagens para a Empresa Brasil de

Comunicação,  e  fazer  o  monitoramento  das  redes  sociais,  através  das

hashtags já  lançadas  pela  Conferência  de  Juventude  e,  ao  mesmo tempo,

acompanhar  a  Conferência  de  Juventude  através  dos  comentários  das

juventudes, o diferencial da cobertura feita pelos mídias livristas é a cobertura

em tempo real da Conferência através das várias redes sociais que incorporam

a linguagem e as vivências das várias juventudes, fazendo da cobertura uma

via horizontal de comunicação, contando com a participação efetiva de várias

audiências. Para isso solicitamos o custeio de passagens áreas, hospedagem

e  alimentação  para  trinta  jovens  de  diferentes  regiões  do  Brasil.  Como
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contrapartida todo o conteúdo produzido,  texto,  áudio,  vídeo,  links e mídias

sociais será para a EBC veicular em seus canais de comunicação, TV Brasil,

TV Brasil Internacional, Rádio Agência Nacional e o Sistema Público de Rádio,

como bem lhe aprouver. Ressaltando que todo e qualquer conteúdo produzido

terá abertura e finalização com as imagens gráficas de referência ao grupo

colaborativo  EBC,  3º  Confjuv  e  possíveis  apoiadores,  equipamentos  de

cobertura  dos  próprios  mídias  livristas,  sala  de  imprensa  do  evento  para

reuniões  de  pauta,  descarregar  materiais  e  publicações  na  internet.

Compreendendo que a Empresa Brasil de Comunicação é uma empresa de

comunicação pública e deve ter o compromisso com a produção independente,

afirmamos que a produção colaborativa de conteúdo perpassa esse âmbito,

acreditamos também que seria um momento oportuno da EBC criar um vínculo

com diferentes jovens comunicadores dos diversos estados brasileiros, e assim

aumentar  a  possibilidade  de  produção  para  seus  canais  de  comunicação,

muitos  desses  desconhecidos  pela  juventude,  essa  proposta  foi  elaborada

conjuntamente por jovens da sociedade civil organizada, através da rede Nós

Por  Nós,  Juventude  Mídia  Livrista  Brasileira,  na  qual  foi  encaminhado  e

articulada para com o conselheiro jovem da Empresa Brasil de Comunicação,

Enderson  Araújo”.  Têm  algumas  assinaturas  aqui,  alguns  coletivos  que

assinaram essa carta proposta, Coletivo Papo Reto do Rio de Janeiro, Coletivo

Gambiarra da Bahia, Unipop, Universidade Popular de Belém do Pará, Mídia

Periférica, Rede Nacional de Jovens Comunicadores, Viração, Voz da Baixada,

Liga  do  Funk,  Experiências  Compartilhadas  Intercâmbio  Cultural  e

Aprendizagem Cultural Coletiva, Nosso Engenho, Coletivo J, Coletivo Maricá,

Coletivo Rede Mocoronga, Projeto Saúde e Alegria. Então, é isso, eu entrego

nas mãos do Américo, e faço uma ressalva de que é um pedido que pode ser, a

EBC pode articular com outros parceiros para que seja realizado o pedido que

foi feito nessa carta, e que é importante, é muito importante neste momento

nós trazermos jovens comunicadores para  próximo da EBC,  como já  diz  a

carta,  muitas vezes os veículos da EBC são desconhecidos pela juventude

brasileira. Obrigado. 
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O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC)  –  Vamos  analisar  com  todo  o  carinho,  já  antecipo  e  pedir

pessoalmente,  acho  bem  interessante  a  proposta,  e  vejo  uma  grande

dificuldade em conseguir hospedar todos, os trinta jovens e tal,  mas vamos

analisar. Acho interessantíssima a proposta. 

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Eu  também  queria  cumprimentar  a  Rede  de  ter  organizado  a  proposta

pensando  nessa  parceria  com  a  comunicação  pública,  e  até  lembrar,

aproveitando até  que o  Adriano também está  aqui,  que experiências assim

foram feitas diversas vezes, mas no âmbito da comunicação do Fórum Social

Mundial, e com parcerias para poder viabilizar a presença de comunicadores

jovens nesses eventos, e sem substituir uma cobertura necessária das equipes

da EBC. A parceria se deu num espaço dos sites, de estar reproduzindo as

notícias, indicando a fonte, indicando a comunicação compartilhada, e também

em  alguns  momentos,  lá  nos  primórdios,  foram  produzidos  e  editados

programas diários e transmitidos por toda a rede de comunicação pública. E

vocês trazem uma proposta mais articulada, porque o que fizemos na época foi

cuidar  da  parceria,  ver  os  horários,  mas era  tudo feito,  não foi  trabalhado,

construído em conjunto com a EBC, a não ser a transmissão de um programa,

na época do mosaico. O Adriano vai falar um pouco disso, mas eu acho que

isso  é  um  projeto  de  comunicação  compartilhada  que  não  pode  entrar

substituindo um trabalho que a EBC tem que fazer com seus profissionais, mas

esses profissionais podem estar apoiando uma cobertura, e eu não sei também

como,  isso é só do ponto de vista  de apoio da parte  do Conselho,  é  uma

iniciativa  que  caminhe  para  essa  aproximação  entre  uma  rede  de  jovens

comunicadores e o trabalho que a EBC pode fazer para impulsionar inclusive

essa rede. 

O SR. ADRIANO DE ANGELIS (Ministério da Cultura) – Aproveitar,

então, que a Rita, relembrando o momento saudosista da época de Ciranda,

Fórum  Social  Mundial,  Fórum  de  TVs  e  Fórum  de  Rádios,  na  verdade,

51



Enderson,  eu  acho  que  é  superpositivo  que  trazemos  isso,  e,  aí,  como

Ministério  da  Cultura,  nós  temos  algumas  ações  que  são  encaminhadas  e

estimuladas nesse sentido também atualmente, mas há bastante tempo que

isso é feito em parceria, no caso do Ministério da Cultura, na época com a

Radiobrás primeiramente,  depois o Ministério da Cultura já  com a EBC, na

criação de programas ou séries  de programas feitos  colaborativamente  por

grupos descentralizados em eventos específicos. Então, realmente existe um

histórico positivo nesse sentido de que experiências foram feitas, e isso dava

bons resultados de conteúdo, tanto em termos informativos, tanto em termos

de capacidade de inovação, de busca de linguagens, de inovação interessante

que vinham desses grupos independentes, mídia livristas. Mas, também acho

que isso reforça, e, aí, faço referência novamente ao seminário que debateu o

modelo institucional do EBC, em que isso no eixo de gestão de conteúdo e

participação foi muito forte, a necessidade que a EBC retome o projeto de uma

área especificamente dedicada a esse tipo de perfil de conteúdo e de processo

de  envolvimento  e  geração  de  conteúdo  com a  sociedade  nos  moldes  da

comunicação participativa, colaborativa e compartilhada, porque uma coisa é

você, enquanto empresa pública, tentar encontrar um segmento, um fragmento,

um espaço para incluir uma demanda da sociedade que chega num momento

específico,  poderia  ser  a  cobertura  colaborativa  da  Marcha  das  Mulheres

Negras, poderia ser a cobertura do Fórum Social Mundial e outros tantos, a

Conferência  de  Juventude,  a  Conferência  de  Cultura,  em  geral  esses

momentos  de  debate,  existe  essa  expectativa.  A outra  coisa  é  quando  a

empresa  incorpora  na  sua  estrutura  um  lócus  específico  para

permanentemente  criar  ações  de  identificação,  mapeamento,  estímulos,

relacionamento,  organização e empacotamento desses conteúdos na grade,

seja no jornalismo, nos interprogramas, na programação como um todo, ou

seja,  nós,  no  Seminário  do  Modelo  Institucional,  diziamos  muito  dos  cinco

modelos de conteúdo, ou seja, tentar sempre que possível trabalhar com um

conteúdo  próprio,  conteúdo  independente  no  sentido  de  novos  conteúdos,

conteúdos independentes novos, conteúdos em redes, conteúdos colaborativos

e conteúdos de acervo de memória. Então, é só uma sugestão, e, aí, eu acho

que, inclusive não tenho aqui a caneta, não sou gestor de nenhuma secretaria

do Ministério para garantir recursos, mas, eu acredito que aqui vou ter uma
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ousadia, que talvez me seja cobrado lá na frente por isso, e é natural que seja,

de que pudéssemos trabalhar,  já que eu estou entendendo que esse é um

tema recorrente no Conselho Curador, eu não estou dizendo isso só por que o

Ministério trabalha nessa perspectiva, esse é um tema recorrente, ou seja, criar

mecanismos e estruturas para que a comunicação colaborativa, compartilhada

e  participativa  seja  uma  parte  importante  da  geração  de  conteúdo  para

empresa pública  nas  suas diversas  mídias,  e  como a  Rita  disse,  isso  não

substitui  o  jornalismo da casa,  não substitui  a  produção independente,  não

substitui a produção em rede, a produção de acervo, ela é outro segmento de

conteúdo, tão importante quanto, mas precisa ter uma atenção especialmente

voltada para isso. Então, nessa perspectiva, eu queria sugerir que pudéssemos

fazer uma tratativa visando 2016, Ministério da Cultura e EBC, à luz de todos

os debates e reflexões que o Conselho tem trabalhado, e, aí, como Ministério

enquanto participante deste Conselho, entendendo que essa é uma questão

que tem sido colocada, tem sido pedida pelos conselheiros e pelos debates do

Conselho, e que poderíamos construir uma proposta já pensando em 2016, de

ajudar  a  criar  esse  espaço  dando  condições,  recursos  e  processos  que

contemplem essa perspectiva. Enderson, não sei se o nosso tempo e a nossa

capacidade de gestão vão alcançar a Conferência de Juventude, eu acho que

podemos tentar fazer um esforço conjunto, mas para 2016, eu acho que isso

poderia ser, não temos como garantir,  obviamente, temos que nos debruçar

sobre isso, mas criar um projeto, Ministério da Cultura, EBC e talvez outros

parceiros  que  pudéssemos  contemplar  essa  expectativa  que  o  Conselho

Curador  e  os  conselheiros  tanto  têm  trazido  e  batido  nas  reuniões  desde

sempre. 

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC) – Concordo plenamente, se você conseguir ajudar em recursos

é sempre muito bem-vindo, como você sabe a situação é esta, e precisamos

montar isso de fato com equilíbrio também, nós vamos abrir um espaço que é

muito importante, para democratizar tudo, e temos que ter todos os campos da

opinião refletidos nisso. 
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CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA -  Acho que vale um

esforço do MinC de ajudar esse projeto acontecer lá da Rede, e depois ir para

o Fórum Social Mundial também, esses comunicadores. 

CONSELHEIRO ADRIANO DE ANGELIS - Eu vou sugerir uma reunião

nossa para já tentarmos ver de que maneira o Ministério pode contribuir para

essa pauta específica de dezembro, mas além desse ponto específico, acho

que aproveitando o seu reforço, como eu disse, tentar encaminhar isso para

um projeto mais sistêmico para o próximo ano. É isso. 

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

Obrigada. Vamos passar adiante. O item é definição do modelo de análise da

programação da EBC pelo Conselho Curador.  Isso, na verdade, não é uma

pauta, é uma preocupação minha, e eu queria deixar isso engatilhado para o

ano que vem. Há algum tempo alguns conselheiros e conselheiras cobram que

as reuniões do Conselho voltem a debater programas da grade da TV Brasil e

das rádios, bem como outros produtos da Agência Brasil, do Portal ABC e a

Rádio Agência Nacional. Eu penso que com a chegada da nova diretoria, de

novos  conselheiros,  é  o  momento  ideal  para  nos  debruçar  em  cima  dos

conteúdos  da  EBC,  para  avaliarmos,  nós,  aqui,  durante  as  reuniões,  a

qualidade dos principais materiais produzidos e veiculados na empresa. Isso é

uma pauta antiga já, quem cobrava muito isso era o conselheiro Daniel Arão, e

a nossa próxima reunião, vai ser impossível nós tratarmos desse tema, porque

temos a análise do plano de trabalho, temos a eleição da nova presidência,

então, eu gostaria que pensássemos alguma sugestão para o ano que vem. A

minha sugestão é que nós façamos uma divisão por  temas,  um para cada

reunião, por exemplo, podemos conhecer quatro grandes eixos de conteúdo,

infanto-juvenil,  jornalismo,  informação,  cultura,  entretenimento  e  esportes.  A

ideia é destinar um espaço em cada reunião do semestre para fazermos esse

debate.  Com antecedência de um mês a direção da EBC separaria para o

Conselho  uma  série  de  conteúdos  da  TV,  das  rádios  e  da  web,  e  os
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conselheiros veriam esses conteúdos com antecedência e chegariam à reunião

para fazermos um debate sobre isso. Essa é a minha proposta e eu estou

aberta a sugestões e contribuições evidentemente. Conselheiro Paulo. 

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI - É justamente nesse

sentido. Eu quero lembrar que há sete anos para cá, quando eu entrei aqui, era

apresentada sempre uma grade para nós, e eu reforço que retornemos a essa

prática, pela Tereza Cruvinel, então presidente da EBC, primeira presidente, e

era apresentada uma grade a cores ali, muito bonita, muito fácil de entender, e

aquilo era colocado em discussão, e as sugestões, saíam muitas sugestões

criativas a partir daquilo ali, e era uma coisa fácil de entender, bem classificada,

bem ordenada, não se perdia numa multiplicação, numa pulverização de ideias,

um verdadeiro  manancial  de  ideias  que depois  não se  concretizam.  Então,

aquilo era uma coisa objetiva, às vezes se retirava alguns daqueles programas

que  se  achava  inconvenientes,  sugeriam  outros,  a  Tereza,  temperamental,

sempre saíam algumas brigas em função daquilo, mas, de qualquer maneira,

era  algo  muito  criativo  e  muito  empolgante  para  o  jornalismo da  EBC e a

comunicação em geral. Esse mérito, a ela não pode ser negado. E, era isso aí,

tinha grande alcance. Eu me lembro até de que no primeiro aniversário, ou

segundo,  da  EBC,  a  representatividade  foi  muito  grande,  esteve  aqui  o

presidente da Câmara, o Marco Maia, o José Sarney, todos, e eles também

olharam essa grade, foi muito interessante, depois, nós começamos a diminuir

um pouco esse ritmo. 

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

acho que não há problemas, o diretor de jornalismo está aqui, o diretor-geral e

o  diretor  presidente,  eu  acho  que  podemos  evidentemente  retomar  essa

prática, já é a segunda vez que o conselheiro fala sobre isso. Então, podemos

aguardar uma apresentação da grade. Depois, nós podemos ver até o modelo

a que ele está se referindo. Mas, eu queria... Conselheira Evelin, por favor. 
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CONSELHEIRA EVELIN  MACIEL  -  Como  eu  não  estive  na  última

reunião,  eu  queria  um  esclarecimento  até  às  vezes  por  parte  da  própria

Secretaria, porque na pasta eu recebi hoje duas resoluções, recomendações

do Conselho, uma é recomendação e a outra é resolução. Então, eu entendi

aqui que tem uma série, a que dispõe sobre os resultados do seminário, elas

falam  num  prazo,  a  que  tem  o  prazo  de  fevereiro  de  2016  são  as

recomendações  do  seminário,  as  duas  são  recomendações  do  seminário,

então uma resolução,  outra é recomendação.  Na recomendação,  há alguns

pontos aqui, deixa-me ver se é esse que tem prazos, que é o de fevereiro, está

tudo  certo,  agora  na  outra,  que  é  a  resolução,  onde  fala  na  diferenciação

explícita nas adesivagens dos carros, não tem prazo sobre esse art.  1º,  eu

queria saber se isso vai ter um prazo, se a empresa já está trabalhando com

essa  questão.  O  art.  2º  fala  em  estratégias,  objetivos  e  diretrizes  para  a

cobertura colaborativa sobre tipos de programação e tudo, eu queria saber se

isso estaria dentro do plano de trabalho? Porque o quatro de dezembro é só

relativo ao art.  3º  para baixo. E, aí,  se o item D também, que é uma série

histórica sobre a formação da rede, se isso seria apresentado em forma de

relatório, como é que isso seria encaminhado. Só são umas dúvidas aqui do

material que foi distribuído hoje. 

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

queria só esgotar a primeira, se você me permite, aquela minha sugestão para

fecharmos esse item, e depois eu passo a palavra para Diretoria. 

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Então, sobre essa proposta de organizar e focar mais no debate de conteúdo,

talvez pudéssemos até fazer uma articulação com a ouvidora também, para

que no momento em que vamos discutir  um determinado tipo de conteúdo,

relatórios e contribuições, fossem também em cima desse mesmo tema, para

podermos trabalhar aproveitando mais. E é claro que tem coisas relevantes de

outras áreas, a ouvidora vai trazer, mas que pudesse ter um foco também, para

nós aproveitarmos mais o trabalho da Ouvidoria,  o  relatório  de modo geral
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pode ser amplo, mas a apresentação também contribuir para esse debate, e

fazermos juntos talvez.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Achei a proposta

boa, mas, talvez, precisemos ter algumas diretrizes para análise. 

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

ideia, nós comporíamos um grupo de trabalho, não sei, algumas pessoas que

poderiam fazer o projeto em si. 

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES  VIEIRA -  Para  sabermos

exatamente o que estamos observando, o que seriam os principais pontos. 

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

é de que retomemos essa questão de conteúdo, análise de conteúdo aqui nas

reuniões,  para  não ficarmos só...  Certo?  É o  papel  do  Conselho,  afinal  de

contas, eu sei que estou marcando, fazendo planos para depois de dezembro,

que  eu  não  vou  ser  mais  presidente,  mas  eu  estou  falando  em  nome  do

Conselho, evidentemente que é eu acho muito importante. 

A SRª.  JOSETI  MARQUES  (Ouvidora)  –  Ainda  nesse  sentido  das

análises, não sei se a ouvidoria poderia participar, não sei se é adequado, mas,

eu gostaria de me colocar à disposição, o meu doutorado é todo trabalhado em

cima de  análises  de  conteúdos  de  mídia.  E  eu  poderia  nessa  situação  de

metodologias e de olhar mais teórico, poder dar contribuição, se for possível e

quiserem, estou à disposição. 

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

Posso considerar então aprovado? Vamos organizar esse projeto. Informes do
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Conselho Curador, solução de pendências ao Conselho. Todos os conselheiros

receberam este documento do redesenho organizacional da EBC, certo? Isso

estava  como  pendência,  recebemos  todos?  A outra  pendência,  entrega  do

documento estratégico de multiprogramação, digitalização e expansão da TV

Brasil e das rádios EBC, para antes da reunião do dia 09 de dezembro. Vai ser

possível?  Sim?  Ótimo.  Eu  me  esqueci  de  retornar  o  seu  questionamento,

desculpe,  Evelin.  Com relação a essas questões. Vai  ser mandado para os

conselheiros.

CONSELHEIRA EVELIN  MACIEL  –  São  questões  pontuais,  que  eu

acho que o Américo já  até anotou ali,  que eu estava colocando aqui,  essa

questão da adesivagem, só para saber se tem planejamento, um cronograma

para isso. Eu acho que só isso. Em relação à formação da Rede Nacional de

Comunicação Pública, como é que isso vai ser apresentado, se é relatório, o

que seria isso, o que seria essa série histórica, só isso. 

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

fala nos informes da direção? 

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI - Só para agilizar. Sobre o

plano de trabalho. A nossa proposta é que na próxima reunião do dia 09 de

dezembro,  nós  analisemos  o  plano  de  trabalho  e  na  reunião  da  câmara

temática no dia 08, nós já tenhamos o trabalho, eu queria que você falasse

também como que está esse processo da construção e da entrega do plano de

trabalho. 

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

quer falar agora? 
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O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC)  –  Sobre o  plano  de  trabalho,  tem  um  problema  que  é

fundamental, que, na verdade, permeia a empresa inteira, que é a definição

orçamento,  que  até  agora  não  foi  completamente  definido,  sabemos  que

precisamos cortar vinte por cento, estamos brigando por mais etc. Então, o que

tinha até comentado com a Ana aqui, é nós apresentarmos, precisamos ver o

que significa em relação aos órgãos de controle, outros da empresa, que não o

Conselho Curador. Mas a nossa proposta é apresentar, antes da reunião, no

prazo estipulado, o que já está completamente definido e há orçamento, e o

que está planejado e pendente de orçamento. Então, não vai ser uma coisa

completamente fechada por conta de várias brigas que estamos tendo para

tentar garantir orçamentos extras, definições de onde vamos deixar de colocar

ou  colocar,  e  vai  ter  hipótese,  ou  seja,  vamos  trabalhar  com  uma  parte

completamente fechada, com o orçamento garantido, e outra que vai ser meio

variável,  até  vocês  podem nos ajudar,  inclusive,  a  definir  se  colocarmos lá

mesmo ou não colocamos. Essa é uma dificuldade concreta da situação deste

momento. 

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

Hoje de manhã, também decidimos, em fevereiro de 2016, vence o mandato de

cinco  conselheiros,  a  conselheira  Ima,  conselheiro  Cláudio  Lemo,  Paulo

Derengovski, Wagner Tiso e Heloísa Starling. Então, temos que proceder a um

novo edital de eleição etc. Eu havia firmado compromisso que para essa nova

eleição  haveria  uma  discussão  ampla  com  a  sociedade,  audiência  pública

sobre esses critérios, sobre a maneira de eleição etc. Então nós informamos

que no final de realizar, março? Então, a audiência pública seria final de janeiro

para dar tempo das discussões, provável data é 27 de janeiro, em São Paulo,

por conta da facilidade de deslocamento etc. Na metade de fevereiro, teríamos

a  nossa  reunião  ordinária.  O  edital  já  com  os  critérios  acordados,  com  a

contribuição  da  audiência  pública,  e  a  decisão  dos  conselheiros,

evidentemente. 
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CONSELHEIRO EVELIN MACIEL -  Nós podemos considerar  que na

reunião do dia 09, nós montamos um grupo para a discussão, uma comissão

para  a  discussão  desse  edital,  que  na  reunião  pela  manhã,  nós  vimos  a

urgência de tocar isso, para que não nos distanciemos muito do prazo de 14 de

fevereiro, do encerramento de mandato. Então, vamos tentar correr atrás disso

para enviar o mais rápido possível para o Palácio. 

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

mesmo. Alguma consideração, eu acho que isso está...  Temos também nas

pastas  de  todos  uma  pesquisa  qualitativa  da  TV  Brasil,  feita  pelo  Instituto

Análise, a pedido da Secom. A pesquisa teve como objetivo avaliar o grau de

conhecimento  a  respeito  da  EBC  e  seus  veículos,  e  mensurar  como  são

percebidos os conteúdos produzidos e a imagem institucional da empresa no

País. Após a leitura dessa pesquisa, caso algum conselheiro ache que seja

necessário a apresentação desse documento ao Colegiado, eu sugiro, entre

em contato ou coloque na pauta em reuniões futuras. 

CONSELHEIRO TAKASHI TOME -  Eu achei a pesquisa interessante,

dei só uma rápida folheada, muito interessante, muito ilustrativa, eu tenho uma

dúvida, que não é em relação ao conteúdo da pesquisa, mas é porque ela foi

realizada, qual é o objetivo da Secom com essa pesquisa? É para conseguir

mais recursos para nós, por exemplo? 

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

também queria fazer uma reclamação, porque houve uma apresentação dessa

pesquisa  aqui  na  empresa,  e  ninguém  do  Conselho  foi  chamado,  nem

convidado,  nem  comunicado,  nem  coisa  nenhuma.  Então,  eu  acho  que  o

marketing, que foi quem promoveu o encontro, poderia lembrar-se de nós de

vez  em quando,  porque  é  muito  do  interesse  do  Conselho,  e  nós  ficamos

sabendo  depois,  da  pesquisa,  nós  não  precisamos  saber  de  tudo
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evidentemente,  mas  acho  que  seria  interessante  que  participássemos  da

apresentação pelo menos. Alguém mais quer falar sobre isso? 

O SR.  ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR (Diretor-Geral  do Conselho

Curador/EBC)  – A pesquisa  está  aí  como  encomendada  pela  Secom,  na

realidade a Secom pagou a pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, a Secom

tinha um orçamento para fazer pesquisa, nos ofereceu a oportunidade de fazer

essa pesquisa, é basicamente uma pesquisa qualitativa, se reúne um grupo de

pessoas que assistem ou não assistem à TV Brasil para falar da programação.

E eu acompanhei algumas, acompanhei  in loco algumas das entrevistas, das

pesquisas,  e  eu  acho que é  um conteúdo  muito  rico,  porque se  tem ali  o

feedback de  quem  assiste  a  programação,  de  todos  os  níveis,  desde  o

conteúdo até o formato. E eu acho que seria muito oportuno se o Conselho se

dispusesse, e nós podemos organizar uma apresentação, eu acho que é um

material muito rico que pode subsidiar as futuras discussões sobre conteúdo. 

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

Isso. Obrigada, Asdrúbal. Eleição do Conselho Curador está previsto para o dia

09,  a  minha última reunião como presidente e, ao final  da reunião,  eu vou

presidir  a  próxima,  a  última reunião,  e  depois,  ao final,  nós vamos fazer  a

eleição.  Ainda  não  houve  inscrição  das  chapas,  nenhuma  chapa  até  o

momento, prazo para isso é 24 de novembro. Assim que terminar esse prazo, a

comissão eleitoral,  que é composta pela Ima,  o  Paulo.  A comissão eleitoral

divulgará as inscrições no site do Conselho. Reinstalação do Comitê Editorial

de  Jornalismo.  Consulto  o  Ricardo  Melo,  para  saber  se  ele  tem  alguma

atualização, alguma previsão? 

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Eu estava inclusive

conversando com a Rita para podermos, porque estamos num momento de

greve, para pelo menos poder fazer uma reunião, assim que acabar a greve,
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para já fazer um cronograma para o ano que vem, que depois tem as festas.

Então, espero retomar o Conselho Editorial ainda este ano. É isso. 

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

Obrigada,  Ricardo.  Eu  antes,  a  Caroline  que  é  representante  do  Ministério

pediu a palavra, e depois o Adriano, é isso, Adriano? Em 09 de dezembro, é a

última. 

CONSELHEIRA CAROLINE  -  Eu  só  queria  colocar  o  Ministério  da

Ciência e Tecnologia à disposição, que eu achei muito interessante a questão

do laboratório  de inovação,  até conversei  com a nossa ouvidora um pouco

sobre isso. Então, nós estamos abertos para nos reunir e fazer alguma parceria

nesse  sentido.  Eu  vejo  algumas  oportunidades  aqui  de  fazermos  algumas

parcerias, de até com a RNP, a nossa rede de pesquisa, o CNPq, algumas

coisas sobre aplicativos também.

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

que vai continuar vindo? Porque perdemos um pouco da continuidade.

CONSELHEIRA CAROLINE  - Eu  acredito  que  sim,  enfim,  estamos

abertos para conversar. 

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

muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra final para o Américo, para ele

dar os informes do EBC. O Lalo me pediu para fazer referência a um livro,

excelente  ele  colocou  aqui,  com  um  ponto  de  exclamação,  TV  Brasil  e  a

Construção da Rede Nacional de Televisão Pública. É uma tese de doutorado

da Ivonete da Silva Lopes, professora da Universidade Federal de Viçosa, e ela

defendeu na Federal Fluminense, é isso? Gostaríamos, então, quem sabe nós

programarmos uma vinda dela aqui para apresentar, já que tem um testemunho
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de que é excelente, nós acreditamos piamente em você. Então, TV Brasil e a

Construção da Rede Nacional de Televisão Pública. Nós temos também que

marcar com o Jorge lá de São Paulo, que fez um trabalho, um mestrado sobre

o Conselho Curador. Eu acho que é interessante trazer esses pesquisadores. 

CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA - Só algumas colocações que eu

gostaria de ter, na verdade algumas explicações, aproveitando para falar antes

do presidente, que ele talvez possa esclarecer. Sobre a nossa parceria que foi

firmada  com a  Agência  Sputnik,  como  que  está  funcionando  isso?  Porque

analisando as matérias que são publicadas nessa agência, nós percebemos

certo  viés  bem  governamental  lá  da  Rússia,  então  como  é  que  está

funcionando isso aqui com a Agência Brasil? Não só a agência, o portal, enfim,

a empresa. Outra questão que estamos ouvindo falar, e ninguém sabe de fato

como é que vai funcionar a tal da Rádio  All News, que nós estamos ouvindo

falar, mas que não chegou nada de concreto para nós ainda, inclusive parece

que já solicitaram participação dos repórteres da Agência Brasil também nessa

rádio, enfim, não sabemos, não fomos informados, nem consultados. E outra

coisa que me incomodou um pouco,  e percebemos,  é  que quanto a nossa

greve, a Agência Brasil fez uma matéria bem básica informando do começo da

greve, agora a TV e as rádios, não me parece que tenha acontecido alguma

coisa desse tipo da questão da transparência de explicar para o ouvinte, para o

telespectador o porquê que a qualidade do conteúdo caiu, porque está tendo

tantas reprises, enfim, a Leda Nagle informou isso no Facebook dela isso, mas

na TV mesmo, eu acho que não teve isso. No rádio, eu vou dar um exemplo, o

meu pai que ouve Rádio Nacional aqui em Brasília, diz que ouviu um dia que

avisaram assim: “Estamos com falta de funcionários, então a programação está

um pouco alterada”,  mas  não deixou claro  que  era  uma greve,  só  alguma

explicação sobre esses três pontos, por favor. 

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC) –  Muito bem. Vamos começar com uma excelente notícia, eu

acho. A Joseti tinha informado que o esporte estava tendo grande repercussão,
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batendo muito na Ouvidoria em relação ao impacto que está tendo, o aumento

das transmissões esportivas etc e tal, com as ressalvas todas que precisamos

de fato  melhorar  a  qualidade,  e  tenho exigido  muito,  pessoalmente,  com o

próprio Ricardo, com as equipes que fazem as transmissões, que você apontou

hoje mais alguns probleminhas. Mas tivemos alguns excelentes resultados de

algumas transmissões muito importantes, por exemplo,  uma quarta de final,

não era nem final da série C entre Fortaleza e Brasil de Pelotas, que, aliás, foi

um dos jogos, que ela disse que um dos repórteres estava, cometeu algum

deslize do ponto de vista de estar dando a impressão de estar a favor de um

time ou não, deve ter tido um grande impacto isso, porque foi a segunda maior

audiência em Porto Alegre, Brasil de Pelotas, foi a maior audiência na praça da

emissora de lá, nós só perdemos durante o jogo para a Globo. Então, foi a

segunda maior audiência naquele momento, nós chegamos com um pico de

audiência  de  seis  pontos,  doze,  quase  treze  por  cento  de  share, o  que  é

bastante  significativo.  Outro,  em Fortaleza,  fomos  atrás  de  um número  em

Fortaleza também, a média do jogo foi  quase três pontos, o que não é tão

sensacional  como  pico  de  seis,  mas  também  é  bastante  significativo,

especialmente se você comparar o tamanho da emissora lá. Outro destaque

disso  também  foi  em  outro  jogo  de  Brasil  de  Pelotas,  então  os  gaúchos

torcendo  todos  pelo  Brasil,  em  Porto  Alegre  também  atingiu  quase  quatro

pontos  em jogo de Vila  Nova e  Brasil  de  Pelotas.  Estão começando a dar

alguns resultados mais significativos,  acho que o Asdrúbal  vai  dar  algumas

outras posições sobre alguns outros temas, e, aí, começo a responder algumas

das questões. Nós estamos numa negociação, na verdade, é tentar recuperar a

Rádio Nacional, e fazer muito mais jornalismo na Rádio Nacional, a intenção é

que, em algum momento, na minha perspectiva, no Rio, especialmente, mas,

depois,  até  uma  espécie  de  uma  cadeia,  para  nós  valorizarmos  muito  o

jornalismo,  nós  fazemos  pouquíssimo  jornalismo  nas  rádios  todas,

relativamente pouco em relação ao tamanho dessas menções, oito rádios vinte

e quatro horas operando etc. Então, nós vamos investir muito mais. Estamos

em negociação, quando tiver mais detalhes concretos eu passo para vocês,

mas estamos em negociações muito fortes para entrar com Rádio Nacional do

Rio, capitaneada a partir do Rio e depois com coisas de Brasília também. Na

verdade, é quase uma rede interna nossa para entrar em FM no Rio e em São
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Paulo, através de parcerias, isso seria sensacional, porque nós sabemos que a

nacional operando só em AM, no caso do Rio de Janeiro, tem uma dificuldade

hoje está  perdendo audiência  o tempo inteiro,  porque a AM está  perdendo

audiência  com  uma  tecnologia  de  transmissão,  mas  nós  estamos  em

negociações, não diria avançadas, mas bem sólidas aí para conseguir entrar

em São Paulo e Rio, além de pedir para o Ministério das Comunicações, que

nós  consigamos  ou  uma  transferência  do  AM  para  o  FM  como  as  outras

emissoras pediram, eu sei que isso causou polêmicas no passado, por que a

empresa não pediu essa migração. Já em uma reunião esta semana com o

Ministério  das  Comunicações  para  ou  tentar  conseguir  algum  canal

dependendo do que for acontecer com o espectro, ou fazer essa migração.

Então, estamos batalhando muito forte para isso e vamos sim investir bastante

no rádio jornalismo com a intenção de algum momento de ter uma grade que

eu chamo News, a maior  parte  do dia  transmitindo News, mas ela não vai

precisar necessariamente ser um canal ou outro, você pode colocar isso no

satélite e criar uma rede nacional, mas entrar em São Paulo e no Rio com a FM

é fundamental, por isso essas conversas. Em dezembro nós começamos, eu

acho que eu já fiz um Informe rápido sobre isso, nós fizemos um acordo com

alguns ministérios, inclusive o Ministério da Cultura que está criando um canal

de televisão, um canal da cultura para conseguirmos recursos, é uma parceria,

nós conseguimos recursos dos ministérios, e saímos implantando TV digitais

pelo Brasil a partir do apagão analógico, e agora em dezembro, isso através do

mecanismo  da  multiprogramação.  Então,  a  TV  Brasil  vai  começa  a  sua

transmissão e na multiprogramação coloca outros canais como, por exemplo,

ANBR,  que  também  operamos  como  contrato  com  a  Secom,  o  canal  do

Ministério da Cultura, que ficou aparentemente muito feliz com isso, o canal da

educação,  do  MEC,  TV  Escola  do  MEC,  e  aparentemente  o  Ministério  da

Saúde também vai fazer uma programação, não vai ser um canal inteiro. Vai ter

uma descentralização de recursos desses ministérios para nós e a ideia é que

até 2019, até porque não temos recursos para fazer tudo isso sozinho, e a ideia

é que até 2019 nós consigamos colocar os nossos próprios canais digitais de

TV em todos os municípios com mais de cem mil habitantes, o que seria uma

grande  vitória  para  nós.  Tem  vários  pontos  ainda  a  serem  arrumados,

corrigidos,  é  uma rede,  por  exemplo,  como é que articulamos isso com as
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emissoras da rede,  que hoje abre muito espaço para a nossa transmissão,

provavelmente em alguns casos deva ser até o contrário, nós abrirmos espaço

para eles, porque talvez algumas delas não tenham recursos para fazer esse

investimento,  mas  é  muito  início  disso,  isso  deve  ser  lançado  agora  em

dezembro nas capitais que já operamos. Então, ainda eu preciso checar, na

próxima reunião do Conselho, nós confirmamos para vocês exatamente, mas

ideia é que em dezembro já esteja operando pelo menos em Brasília, Rio e

São Paulo. Têm várias questões a serem organizadas aí até do ponto de vista

técnico, mas é uma forma de conseguir os recursos, dividir esses recursos e

nós conseguirmos colocar o nosso sinal em qualidade em várias capitais, aliás,

em todas as capitais e todas as cidades com mais de cem mil habitantes. Há

um questionamento durante a reunião também sobre a questão dos programas

religiosos. Na segunda-feira eu tive uma reunião com o Dom Orani, no Rio de

Janeiro,  para  discutir  a  questão  de  alguns  dos  programas  católicos,  a

transmissão  da  missa  etc.  E  estamos  avançando,  eu  expliquei  a  situação

econômica da empresa e estamos avançando muito em uma perspectiva de a

igreja assumir os custos todos de transmissão e de produção dos programas.

O ideal seria obviamente que eles fizessem tudo isso, tivessem todo o controle

editorial como já têm, eles pensam em fazer as transmissões a partir de igrejas,

estamos discutindo como seria isso, mas acho que já avançou bastante e vou

mantê-los informados sobre isso. A Denise pediu para falar.

A SRª. DENISE – Boa-tarde. Só queria dizer que realmente é verdade,

nós analisamos todas as matérias e temos publicado apenas as matérias que

estão de acordo com o nosso manual de jornalismo. Então, as matérias não

vão  ser  automaticamente  publicadas,  elas  passam  pela  análise  do  nosso

manual e os termos do acordo são de trocas, mas mediante a nossa análise.

(Intervenção fora do microfone)
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Foi, ela está lá nesse momento, é um curso que eles nos convidaram, é

uma escola BRICKS de jornalismo, a Rússia está muito forte nessa coisa dos

BRICS e eles montaram esse curso e está sendo essa semana em Moscou. 

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC) – Nós estamos em negociações, eu acho que já relatei isso em

algum momento no passado, mas nós estamos em negociações, até bastante

avançadas já, para troca de conteúdos entre as agências, ou várias agências,

que alguns países têm mais de uma dos países dos BRICKS sempre com a

intenção de duas intenções: primeiro colocar muito do nosso material para fora,

quer dizer, ter tradução desse material  nessas línguas todas, os países dos

BRICKS e também ter cobertura deles, obviamente sempre dentro do nosso

padrão jornalístico. Matéria sobre a greve. De fato noticiamos na agência e

acho  que  noticiamos  nos  rádios  que  é  onde  estamos  tendo  os  maiores

problemas. Foi isso. Noticiamos.

(Intervenção fora do microfone)

Nos carros, você diz os veículos? A nossa intenção é conseguir fazer

isso, só que nós temos um problema de recurso. Este ano cortaram o nosso

orçamento, como você sabe, no ano que vem vão cortar mais 20%, uma das

coisas que tentamos fazer é otimização dos carros, ou seja, vamos ter o carro

no limite do que vamos operar e com prioridade total, determinada por mim,

para que as áreas fins não sejam prejudicadas, só que tem uma rotação de

carros,  nós  somos  uma  frota  limitada,  eu  não  consegui  ainda  fazer  uma

matemática que fale: “Olha deu três carros aqui dedicado a NBR”. Aí o que

acontece se a Marcha das Mulheres Negras etc. e tal, eu não posso colocar,

esse é o negócio, nós estamos no limite do número de carros, especialmente,

por  exemplo,  São  Paulo  que  tem  uma  praça  menor,  com  menos  carros,

estamos tentando quebrar a cabeça, estava avançado isso, nós achamos que

não temos que ficar valorizando necessariamente a marca IBC, porque não

tem um produto final IBC com exceção do Portal que, aliás, eu até acho que
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deveríamos analisar como é que nós vamos tratar isso, mas queria valorizar as

marcos dos produtos, que as pessoas saibam que quem está chegando lá é a

Rádio  Nacional.  O  ideal  seria  nós  termos  uma  frota  para  cada  um.  Mas

desculpe.

CONSELHEIRO EVELIN MACIEL -  É só porque eu tinha ouvido falar

nesse planejamento de expansão numa reunião que eu participei na semana

passada e os conselheiros nós vamos receber esse relatório e poder entender

melhor o que é esse planejamento, mas eu gostaria de parabenizar a empresa

de ter  um projeto,  porque é uma coisa assim, eu estou aqui  há um ano e

pouquinho, mas acompanho o Conselho há muito tempo e acompanho o tema,

a urgência e a necessidade de ter esse plano. Então, pode não ser o plano

ideal, todo mundo quer fazer multiprogramação, quer ter outro canal, quer ter

um canal de criança, tudo isso, mas eu acho que o canal da TV Brasil chegar

hoje é o mais importante. Então, se esse projeto conseguir levar o canal da TV

Brasil  com qualidade já  demos um passo importantíssimo.  Então,  parabéns

para vocês e assim realmente eu fico muito feliz de sairmos desse zero a zero

que víamos.

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC) – Muito obrigado. Não vai ser fácil, você sabe, fazer tudo isso.

Eu acho que é um passo importante.

CONSELHEIRO EVELIN MACIEL -  E é uma expansão que não vai

acontecer em dois, três, cinco, dez anos. Então, hoje começa assim, depois

separa um segundo transmissor e separa esses outros canais aqui que vão

para outro transmissor, mas assim, levar o sinal da TV Brasil para o interior de

São Paulo, do Nordeste, para onde for é importantíssimo, TV gratuita, aberta

para a população. Parabéns.
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A  SRA.  PRESIDENTE  (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck  Saibro)  –

Obrigada. Eu só vou passar para a Rita, depois para você e eu encerro.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-Presidente) –

Uma  pergunta.  Essa  proposta  da  multiprogramação  estava  naquele

planejamento de longo prazo da EBC? Porque eu quero juntar duas coisas

para pedir mais para empresa sinalizar mesmo para sabermos como trabalha

com isso,  uma,  é  um seminário  que nós fizemos que enfatizou bastante  a

importância de estarmos trabalhando mais separadamente a questão do que é

público, do que é governamental e tal. Então, esse projeto que dá um passo

muito  grande,  como disse a Evelin  vai  chegar  a todas as casas,  ele  é um

projeto que reforça bastante a comunicação estatal. Aí nós precisamos de um

aceno  de  qual  é  a  estratégia  da  empresa  para  se  atender  a  demanda da

comunicação pública, de um canal  totalmente infantil,  que foi  uma coisa do

plano de longo prazo da EBC está investindo na programação infantil contínua,

da questão do jornalismo, tudo isso. Então, não sei se isso é uma coisa para

responder  agora,  mas  é  uma  coisa  a  considerar  para  trabalharmos  nessa

perspectiva.

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC) – É definitivamente uma das minhas preocupações também.

Assim,  inicialmente,  nós não temos,  o  switch  off do analógico  está aí,  não

temos recursos como estamos vendo. É uma alternativa para conseguirmos os

recursos a uma fração do preço, mas obviamente temos que tomar várias, eu

tenho várias preocupações com esse projeto, ele muda muito as características

da  empresa  se  fizermos  tudo  bonito  e  direito  para  melhor,  mas  eu  tenho

alertado todo mundo o tempo inteiro sobre isso. Então, algumas coisas que já

tomamos, algumas medidas, por exemplo, a multiprogramação, obviamente a

Evelin talvez possa explicar com mais precisão, tem um limite  do espectro.

Então, estamos garantindo e avisei a todos os ministérios formalmente sobre

isso, que a melhor qualidade, completamente HD, digital total é a TV Brasil,

significa que os outros vão ter outro tipo de qualidade. Eu estou tomando várias
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medidas para proteger a qualidade, conteúdo da TV Brasil, e não ter nenhuma,

sei lá qual é a palavra, que não contamine, sei lá, que não atrapalhe todos os

nossos  planos,  todos  os  nossos  esforços.  Estou  ciente  dessas  coisas,

tomamos algumas medidas sobre isso, podemos até fazer uma apresentação

quando for o momento aí sobre, não só o projeto técnico, mas algumas das

coisas,  preocupações,  porque  assim,  e  não  acho  que  a  empresa  deve

abandonar a ideia de ir lá para frente fazer, porque o meu primeiro ponto foi o

seguinte: temos que ter um canal completo de jornalismo, por exemplo, seria a

nossa programação, outro infantil.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL - Quando você tem um planejamento

muito ousado, por exemplo, de fazer 4 canais hoje só a TV Brasil, fica muito

difícil  de  implantar,  porque  é  muito  caro,  para  você  cobrir  o  país,  quando

fizemos as contas gastava um bilhão, agora com dólar vai gastar um milhão e

oitocentos,  então,  é  muito.  Então,  esse  passo,  por  exemplo,  chegamos  às

cidades  com  mais  de  cem  mil  habitantes,  são  muitas,  duzentas  cidades,

estabeleceu a EBC tem esse papel de ser esse operador, de oferecer esse

serviço, vender esse serviço para os outros canais que vão ocupar. Aí num

segundo momento, então está, então agora vamos fazer um planejamento de

ter um segundo transmissor em dez capitais e aí investe, e aí passa alguns, e

nessas dez capitais começa a ter uma multiprogramação própria. Tem que ser

um planejamento de longo prazo, porque senão fica nisso, nós queremos ter os

nossos quatro canais e não conseguimos nem chegar às vinte e sete capitais.

Então, eu acho que tem que ter essa visão. Você fala é um fortalecimento da

comunicação  estatal?  É  sim,  vai  dar  visibilidade  para  outros  canais  que  já

existem,  que  precisam  ter  visibilidade,  num  ganho  para  a  população  de

multiprogramação,  que  a  população  vai  ter  mais  opção,  e  a  EBC  vai

construindo o caminho dela para ela se fortalecer, para ela ganhar recurso com

isso, até para fazer um segundo canal, para poder colocar mais transmissor

próprio. É a minha visão. 
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck Saibro) – Joel

Zito e depois nós encerramos. 

CONSELHEIRO JOEL ZITO ALMEIDA ARAÚJO - Eu preciso voltar um

pouco atrás quando você falou sobre os programas religiosos, especialmente

considerando que ocupo o lugar  do João Jorge nessa cadeira aqui.  Diante

dessa  realidade  que  é  a  continuação  dos  programas  religiosos  que  você

mencionou, como é que vocês estão pensando para contemplar as religiões de

matriz africana? Essa é a pergunta.

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS  (Diretor-Presidente  do  Conselho

Curador/EBC)  –  Essa  é  uma  discussão  que  temos  que  ter.  O  que  estou

tentando resolver  aqui,  neste  momento,  é  um problema econômico,  porque

recursos da empresa são usados, e nós não os temos mais,  mas a Myrian

pode  complementar,  para  fazer  esses  programas,  inclusive  houve  decisões

judiciais a respeito etc. e tal. Então, eu estou tentando resolver neste momento

um  problema  econômico.  Já  temos  aí  uma  grade  com  vários  programas

religiosos e a Myriam pode dar mais detalhes aí,  mas eu acho que é uma

questão de nós pensarmos. O informe que eu dei era um informe de caráter

econômico,  isso  tem  avançado,  foi  bem  recebido  ali  pelos  interlocutores,

porque eles entendem a situação que a empresa está e não dá para colocar os

recursos naquilo, o que não quer dizer que não vamos, que vamos deixar de

fazer programas na faixa religiosa. E a Myriam pode complementar.

A SRª.  MYRIAM PORTO – Nós tivemos uma demanda do Conselho

Curador há um tempo e, desde então, nós fizemos um pitting que teve como

resultado os dois programas: Entre o Céu e a Terra e o Retrato de Fé. Esses

dois programas estão na grade e buscam justamente, quer dizer, existe um

problema que o Américo está vendo a parte, que é a questão das missas e tal,

mas  os  programas  nós  temos  contemplado  todas  as  religiões,  enfim,  nós

estamos na segunda temporada dessas séries,  cada vez buscando mais  e
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temos tido um ótimo retorno, inclusive nessa pesquisa que foi comentado aqui,

os programas Entre o Céu e a Terra, particularmente, foi bastante falado como

um programa que consegue refletir sobre as religiões todas, enfim, eu acho

que  estamos  conseguindo  com  esses  programas  falar  exatamente  dessas

religiões que não têm programas específicos para elas.

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

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  –  Por  sinal,

programas muito bem feitos os que a Myriam e o Brandão fizeram, os pittings,

que coordenaram, maravilhosos.

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

verdade. Alguma outra consideração? Não? Nada mais havendo a tratar, nós

vamos encerrar. Muito obrigada a todos e até a próxima.
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