
                                                  

Audiência Pública - Conselho Curador EBC
9.7.2009 - Brasília

SÍNTESE DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES

João Batista Pimentel Neto, Conselho Nacional de Cineclubes
-  Apresentou  a  demanda  pela  desvinculação  da  EBC  da  Secretaria  de  Comunicação  da 

Presidência da República, vinculando-a ao Ministério da Cultura;

- Sugeriu que as reuniões do CC sejam transmitidas na internet;

- Reinvindicou que as atas das reuniões do CC sejam tornadas públicas.

Eduardo Mancais, jornalista da EBC
- Cobrou a publicação dos boletins administrativos da EBC, que,  segundo ele, não estariam 

sendo publicados; 

- Demandou a definição e publicização da linha editorial do Jornalismo da empresa.

Romário Schettino, Sindicato dos Jornalistas do DF
- Reinvindicou que as atas das reuniões do CC sejam tornadas públicas e que as reuniões 

sejam abertas, com divulgação prévia da pauta;

- Reinvindicou a participação de um representante dos trabalhadores da empresa no Conselho 

de Administração. 

Milton Toledo Jr., vice-presidente da Associação Nacional dos Advogados da União
-  Sugeriu  a inserção,  na  grade de programação,  de um programa de debates  sobre temas 

jurídicos relevantes, em linguagem acessível;

- Sugeriu a inserção, na grade de programação, de temas voltados à defesa da Amazônia, com 

foco na questão da Segurança Nacional.



                                                  

José Rogério Carvalho, Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 
-  Sugeriu  que  a  EBC faça  campanhas  para  promover  sua  imagem e  se  tornar  conhecida, 

publicizando sua missão e seus objetivos;

-  Sugeriu que a EBC valorize mais as transmissões esportivas,  evitando,  por exemplo,  que 

eventos relevantes adquiridos por emissoras comerciais não sejam transmitidos.

Francisco Pereira, Federação Interestadual dos Trabalhadores de Rádio e TV
-  Sugeriu  refletir  sobre  a  produção  de  programas  de  auditório,  com perspectiva  diversa  da 

adotada pelas emissoras comerciais.

José Luiz Sóter,  Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária.
- Apontou a necessidade de valorizar, cada vez mais, as produções regionais.

Carolina Ribeiro, Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social
- Apontou que as atribuições do CC não devem ser restritas à programação, pois tal limitação 

inviabiliza ao órgão cumprir de forma plena a sua função de zelar pela missão da EBC;

- Reinvindicou que a sociedade civil seja instada a contribuir com o formato da Consulta Pública 

para a indicação dos novos conselheiros;

- Reinvindicou a publicação das atas das reuniões do CC, assim como a divulgação prévia das 

pautas;

- Apontou a necessidade de maior abertura das reuniões, com a transmissão de suas sessões 

pela Internet;

- Reivindicou que a Ouvidoria coloque seu programa no ar na TV Brasil;

-  Sugeriu  a criação de Comitês  de Programação nos moldes  de outras  emissoras públicas 

existentes no mundo, que auxiliem o trabalho das Câmaras Temáticas do CC;

- Sugeriu a veiculação de um programa de debates na TV Brasil;

-  Sugeriu  dar  mais  espaço  à  crítica  da mídia,  especialmente  das  políticas  e  dos  meios  de 

comunicação.

Ricardo Leão, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito Federal
- Sugeriu que a EBC estude a criação de uma política de comunicação que aborde a questão da 

igualdade racial de modo específico. 



                                                  

Marcus Vinicius Fraga, Comissão de Empregados da EBC
- Reivindicou desvincular o orçamento da EBC ao Orçamento Geral da União, sugerindo passá-

lo a um fundo não-contingenciavel composto por múltiplas fontes de financiamento; 

- Apontou ser importante dar mais transparência aos convênios e os contratos da empresa; 

- Reivindicou a publicação mensal do boletim administrativo, que, segundo ele, não vinha sendo 

publicado;

- Reivindicou que o Conselho de Administração publique as atas de suas reuniões;

- Questionou o fato da Lei 11.652 não permitir, como na antiga Radiobrás, um representante dos 

empregados no Conselho de Administração;

-  Defendeu  que  os  membros  do  CC sejam eleitos  diretamente  pela  sociedade,  à  partir  de 

critérios de representatividade;

- Defendeu que o CC tenha poder de decisão na escolha da Presidência da EBC;

- Defendeu que as reuniões do CC sejam públicas (abertas);

- Defendeu que o CC se envolva também com as questões trabalhistas da EBC, por serem 

estas determinantes na qualidade de editorial;

- Defendeu que pelo menos 90% do RH da empresa seja formado por pessoal concursado.

Maria Tereza Moraes (Têtê Moraes), Associação Brasileira de Cineastas
- Aponta ser importante aumentar a parceria entre o cinema brasileiro e a TV pública. A exemplo 

do que ocorre em outros países, sugere que as parcerias sejam feitas no nascimento dos 

projetos, com contratos e parcerias de pré-compra com a TV Brasil.

Guilherme Strozi, jornalista da TV Brasil (coordenação do quadro Outro Olhar) 
- Indica ser necessário definir o que a EBC entende por “jornalismo participativo”. 

- Afirma que a sociedade ainda não sabe quais são as diretrizes do jornalismo da empresa, e 

isso cria barreiras para que o cidadão participe da produção da programação, principalmente 

do jornalismo.

Jerônimo Calóreo (não identificado)
- Sugeriu uma maior aproximação com as universidades, para dar vazão à produção acadêmica, 

especialmente a das universidades públicas.

Caio Bruno Barbosa, Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social
- Apontou ser importante  aumentar a parceria da EBC com a ABTU, aproximando a TV pública 

da produção acadêmica. 



                                                  

Laura Castro, produtora cultural do Rio de Janeiro
-  Sublinhou  a  importância  dos  veículos  da EBC darem visibilidade  aos  projetos  culturais  já 

apoiados pelo Ministério da Cultura;

Alberto Almeida, TV Comunitária de Brasília
- Sugeriu a constituição de uma Sociedade dos Amigos da TV Brasil, para “abrir possibilidades 

de interlocução e diálogo com outras iniciativas, abrindo o espaço para os telespectadores e 

grupos organizados”.


