
Reunião do Conselho Curador da EBC – Marabá – 14.09.2012

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Bom  dia  a  todos.  Vamos 
começar... 

Bom dia  a  todos.  O  meu  nome é  Ana  Fleck,  sou  Presidente  do 
Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação. Tenho o prazer de 
abrir essa audiência pública, com o tema – para não errar – “A Rádio 
Nacional da Amazônia e a Comunicação Pública na Região Norte”.

Eu gostaria de agradecer a todos a presença. Ao pessoal da... Ao 
Bráulio,  naturalmente,  gerente  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia;  ao 
pessoal do Conselho. Agora, eu vi a Cleide, ali. Tudo bem, Cleide? 

É um prazer para... Eu sei que eu falo em nome dos meus colegas 
conselheiros, o Paulo Derengoski, a Ima Vieira, o Guilherme Strozi, que 
estão, aqui, para ouvir a população do Pará a respeito da comunicação 
pública, suas expectativas.

Eu costumo dizer que o Conselho Curador, dos cinco sentidos, ele 
usa, principalmente, a audição. Ouvir as realidades locais, regionais, acho 
que...  Tenho  a  convicção  de  que  o  erro  mais  grave  que  a  EBC  pode 
cometer  é  veicular  uma  programação  descolada  e  deslocada  das 
realidades locais e regionais. Por isso, eu vou passar, imediatamente, aos 
nossos trabalhos. 

Vou agradecer e chamar para a Mesa o secretário  de Cultura de 
Marabá,  o  Melquíades  Justiniano  Silva;  a  Prof.  Adelaide  Oliveira, 
representante da Funtelpa; diretor-presidente da EBC, jornalista Nelson 
Breve; o Bráulio Ribeiro, representando a Rádio Nacional da Amazônia; e 
a minha amiga Regina Lima, ouvidora da EBC.

Eu gostaria... Infelizmente, a Mesa não é grande o suficiente para 
chamar a todos. Estão me ouvindo? Eu gostaria de mencionar a presença 
dos professores Hildete dos Anjos e Fernando Michelotti, da Coordenação 
do Campus da Universidade Federal do Pará, em Marabá; representantes 
das  instituições  e  entidades  dos  movimentos  sociais  ligadas  ao  tema. 
Gostaria de agradecer a contribuição dada na articulação e mobilização 
para a  audiência  pública,  por  parte  da  sociedade civil  local;  às  rádios 
comunitárias, especialmente, a Berokan, além dos comunicadores da Band 
e  SBT  locais,  pela  cobertura  dada  à  atividade.  E  eu  gostaria  só  de 
mencionar que... E agradecer ao Coronel Lorado(F) [07:14], do Corpo de 
Bombeiros, que gentilmente nos transportou até aqui. Uma gentileza que 
a gente fica comovida, até. 

Eu gostaria só de ressaltar que essa é a segunda audiência pública 
fora de Brasília. Por sugestão da Ouvidoria da EBC, mais especificamente 
na pessoa da professora Regina Lima, sugeriu que o Conselho realizasse 
audiências públicas fora, em cada região do país. Essa é a segunda. A 
primeira audiência pública foi realizada em Recife, o mês passado, e a 
próxima será em Porto Alegre, na Região Sul. É uma forma do Conselho 
também se deslocar e conhecer a realidade de todo o país, a realidade da 
comunicação pública.
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Nós teremos... Eu gostaria...

SR.  EDUARDO  CASTRO:  Alô. Sra.  Presidente,  imagino  que  o 
problema seja, sem dizer que isso é pessoal, mas com o seu microfone. 
Sem,  em  nenhum instante,  insinuar  que  é  um  problema  dele  com  a 
senhora, mas é... Acho que, talvez, tentar um microfone ao lado. Então...

[pronunciamentos fora do microfone]

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Antes de dar, passar a palavra 
para  os  nossos  companheiros  de  Mesa,  para  breves,  brevíssimas 
intervenções  e  palavras,  eu  gostaria  de  convidar  a  Beth  Begonha, 
apresentadora do Programa Amazônia Brasileira,  para fazer o papel  de 
Mestre de Cerimônias para nós, tá, Beth? 

Eu  vou  passar  a  palavra  para  os  componentes  da  Mesa,  para 
fazerem algumas palavras iniciais e, depois, a gente passa diretamente 
aos...  Aí,  você  chamaria.  Isso,  primeiro.  E,  depois,  você  chama  os 
inscritos, para fazerem intervenções, tá?

Bráulio,  vamos  por  partes,  não  é?  Você,  como representante  da 
Rádio  Nacional  da  Amazônia,  eu  gostaria  que  você  fizesse  as  suas 
considerações iniciais.

SR. BRÁULIO RIBEIRO: Bom dia, presidenta. Definitivamente, não 
é pessoal. Bom, bom dia a todas e todos. Bom dia, presidenta Ana Fleck. 
Bom dia, diretor-presidente Nelson Breve, a quem eu... Por meio de quem 
eu cumprimento toda a Mesa e, também, aos que estão, aqui, presentes, 
hoje. Agradecer muito a presença do pessoal que veio aí, participar dessa 
audiência pública. 

Eu vou falar, especificamente, aqui, das rádios da Amazônia, porque 
eu imagino que os outros membros, aqui, da Mesa vão poder discorrer um 
pouco mais sobre a empresa, como um todo, e sobre esse espaço, aqui, 
dessa audiência pública.

Eu sou gerente das rádios que atuam na Região Amazônica, dentro 
da EBC. A EBC tem vários veículos de comunicação, várias emissoras de 
rádio, de televisão, agências de internet. E três dessas emissoras de rádio 
atuam, especificamente, aqui, na Região Amazônica – é a Rádio Nacional 
do Alto Solimões, que fica na Cidade de Tabatinga, na fronteira do Brasil 
com a Colômbia e o Peru, são duas emissoras localizadas naquela cidade, 
uma AM e uma FM; e a Rádio Nacional da Amazônia, que, agora, no dia 1º 
de setembro que acabou de passar, completou 35 anos de operação –, 
voltadas, especificamente, para a região da Amazônia. É uma emissora 
que opera em ondas curtas, que é um tipo de transmissão, acho que a 
maioria das pessoas, aqui, conhece, mais ou menos, como é que funciona 
uma  transmissão  em  ondas  curtas.  Ela  vai  muito  longe,  são...  Cobre 
grandes áreas  e grandes distâncias,  com uma qualidade de áudio não 
muito boa, mas dá para ouvir, ter, mais ou menos, a qualidade de uma 
AM, só que com uma área de abrangência de alcance muito grande.
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A Rádio Nacional da Amazônia, ela opera em duas frequências de 
ondas curtas, são dois transmissores, portanto, uma em 49 e o outro em 
25 metros, e esses transmissores, eles estão operando há 35 anos; foram 
os mesmos transmissores que inauguraram a rádio, em 1977. A gerência 
da Amazônia, obviamente, junto com o superintendente de rádios da EBC, 
Orlando Guilhon, e toda a equipe da EBC... Estamos num trabalho, num 
processo de fortalecer a comunicação pública que a gente faz, aqui, na 
Região Amazônica a partir de algumas iniciativas, não é? 

A primeira delas é a troca desses transmissores da Rádio Nacional 
da Amazônia. Como eu falei, tem 35 anos operando, são transmissores 
antigos, e a manutenção desses transmissores operando não é uma tarefa 
fácil.  E a gente,  agora, está tentando buscar as condições para trocar 
esses transmissores, inclusive, preparando a emissora para o cenário da 
digitalização do rádio. Só que não é uma tarefa muito tranquila, muito 
fácil, porque o custo de um transmissor de ondas curtas é muito alto, em 
torno de R$ 10 milhões cada um dos transmissores. Então, essa é uma 
das tarefas... as quais a gente está se debruçando, para tentar fortalecer 
esse projeto de comunicação, aqui, na Amazônia.

Outra coisa que a gente também está trabalhando, nesse mesmo 
sentido,  é  a  formação  de uma Rede  Pública  de  Rádios,  na  Amazônia. 
Agora, na segunda-feira que vem, segunda e terça-feira próximas, lá em 
Brasília, nós vamos ter a primeira reunião oficial dessa Rede Pública de 
Rádios da Amazônia, que já nasce contando com a participação de seis 
estados, mais a EBC. Então, a gente tem a participação do Pará, por meio 
da Funtelpa; do Amazonas, por meio do Funtec; do Amapá, por meio da 
Rádio Difusora do Amapá; de Roraima; a participação do Tocantins e do 
Acre; além das emissoras da EBC. Então, já é uma realidade essa Rede de 
Rádios  Públicas  da  Amazônia,  que  é  um  espaço  básico, 
fundamentalmente, para trocar conteúdos, trocar experiências e fortalecer 
esse trabalho de radiodifusão pública, que é feito na região amazônica.

E  a  outra...  O  outro  movimento  que  a  gente  vem fazendo  para 
fortalecer essa comunicação, aqui, é aproximar, ou melhor, reaproximar a 
Rádio Nacional da Amazônia da Região Amazônica. Essa audiência pública 
é um primeiro passo que a gente dá dando, nesse sentido, de trazer a 
Empresa  Brasil  de Comunicação para  onde estão alguns  dos  ouvintes, 
uma parte  dos  ouvintes  da  Nacional  da  Amazônia,  no  caso,  aqui,  em 
Marabá... A gente, enfim... O Pará é disparado o estado que tem o maior 
número de ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Depois, aí, talvez, 
venha Maranhão, Tocantins, mas o Pará é, de fato, onde a gente tem a 
maior  audiência  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  hoje.  Então,  essa 
audiência  pública  vem nesse  espírito  de  aproximar a  emissora  do seu 
público e da região. 

Então,  eu  acho  que  da  gerência  da  Amazônia,  do  panorama 
específico aí, do trabalho nosso, de rádios, aqui, na Amazônia, é isso. Eu 
vou passar a palavra para o restante dos membros da Mesa. Presidente.
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SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Eu gostaria de passar a palavra 
para a Adelaide Oliveira, presidente da Funtelpa. 

SRA.  ADELAIDE  OLIVEIRA: Obrigada.  Bem,  bom  dia. 
Primeiramente,  agradecer ao Conselho Curador da EBC pelo convite; à 
Funtelpa, para a gente falar sobre comunicação – e o Bráulio já adiantou 
um pouquinho.  Fazer  comunicação na Amazônia  é  um desafio  grande. 
Fazer comunicação pública é um desafio ainda maior. O nosso estado é 
um estado gigante, com outros tantos desafios. Então, assim, a Funtelpa, 
a Rede Cultura de Comunicação tem que estar, aqui, ouvindo vocês, para 
que a partir daí a gente possa construir junto. E estar mais perto, não é? 
Que eu sei, também, que é uma demanda, dessa região e superpertinente 
e que, em momento algum, nós estamos fechados a esse diálogo. 

E, hoje , como a própria presidente do Conselho disse, acho que é 
ouvir e, a partir daí, saber como a gente pode construir esse desafio, que 
é diário nas redações, mas que existem desafios de orçamento, como bem 
o  Bráulio  lembrou,  não  é?  Um  transmissor  que  pode  chegar  até  dez 
milhões não é fácil. Comprar, licitar, orçar, você ter todo esse material. 

Então,  assim,  a  disposição  para  perguntas,  para  uma  possível 
intervenção,  também,  durante,  mas,  principalmente,  para  ouvir  vocês, 
ouvir a região. O Bráulio acabou de me trazer uma informação que eu 
desconhecia,  que  o  Pará  tem  o  maior  número  de  ouvintes  da  Rádio 
Nacional da Amazônia. Que bom. Isso prova que nós sempre tivemos... O 
veículo rádio, que é aquele veículo que ainda nos encanta, não é? 

O rádio é o veículo que... Veio a televisão, veio a internet, redes 
sociais, mas é o veículo que ele é incansável, ele consegue, a cada cinco, 
dez anos, ainda, de fato, ser contemporâneo, ele consegue se adaptar. 
Enquanto outros veículos não conseguem, na mesma velocidade, o rádio, 
sim, consegue. E eu acho na nossa região é um grande veículo. Então, 
assim, é um prazer  estar aqui.  Muito obrigada pela oportunidade,  e a 
ideia, também, é contribuir. Obrigada.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Obrigada.  Professora  Regina 
Lima, ouvidora-geral da EBC.

SRA.  REGINA  LIMA: Bom  dia.  Claro,  agradecer  à  Ana  Fleck, 
presidente do Conselho Curador, e a disposição, que eu acho que é uma 
disposição mesmo se deslocar do seu lócus, onde você habita, onde você 
trabalha, para ouvir.  Eu acho que tem que ser ressaltado, não é? E a 
audiência  pública,  como  um  instrumento  legítimo,  onde  os  cidadãos 
podem participar  e  se manifestar  a  respeito  daquilo,  no caso da EBC, 
Empresa Brasil de Comunicação, sobre aquilo que ela está produzindo e 
veiculando,  a  gente  tem que ressaltar  essa iniciativa,  viu,  Ana,  e  viu, 
Nelson Breve, presidente da EBC? Que eu acho que audiências públicas 
nós temos em diferentes órgãos federais, mas na área de comunicação é 
uma iniciativa louvável.  Tem que ser louvada,  porque é uma iniciativa 
inédita. 
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E em se tratando...  Eu  acho que a  própria  Adelaide  falou,  fazer 
comunicação,  independentemente  de  pública  ou  não,  como  seja  a 
nomenclatura, num estado – como ela bem disse – gigantesco, não é uma 
tarefa fácil,  não é? Porque o Estado do Pará, ele não é só um estado 
grande, ele é um estado com problema sério de logística.  Então,  para 
cada...  Para  você se deslocar,  então,  trazer...  Quando a gente propõe 
trazer, é se deslocar e se dispor. Eu, às vezes, brinco, eu digo: é muito 
cômodo,  para  a  gente,  estar  numa  sala  fechada,  esperando  que  as 
pessoas se manifestem a respeito daquilo que produzimos. Mas provocar, 
presencialmente, esse cidadão e a sociedade a se manifestar, eu acho que 
é  uma  tarefa...  Claro,  tem  o  papel  da  Presidência,  tem  o  papel  do 
Conselho Curador, tem o papel da própria Ouvidoria. 

Então, eu acho, como os que já falaram, antes, claro que a gente 
está muito mais para ouvir, e é possível até que nem tenhamos condições 
de dar respostas, de imediato, mas uma coisa é certa: acredito que, ao 
receber essas demandas vindas de vocês, a empresa, o Conselho Curador 
vai  avaliar,  com a maior  seriedade,  e  quais  as  possibilidades  que nós 
poderemos, possivelmente não resolver todas, mas, pelo menos, começar 
a caminhar nesse sentido. E eu acho que é essa a disposição da empresa, 
no seu conjunto, nessa tentativa de olhar... 

Eu estava... Tive acesso a uma pesquisa que diz, por exemplo, que 
aqui, na Região Norte, que isso todo mundo sabe, o rádio, ele é o principal 
instrumento estratégico de integração. Quem trabalha na Rádio Nacional 
da  Amazônia  sabe  disso,  que  a  rádio,  ela  não  vem  só  para  prestar 
informação, ela serve de um canal  público importantíssimo, de diálogo 
entre os moradores dessa região e dos estados que a compõem. Então, 
além de um instrumento estratégico... E essa pesquisa feita, pesquisa da 
equipe Rádio 2, que diz que, no Estado do Pará, nós temos 192 duas 
emissoras, e temos 2 milhões e 50 mil aparelhos ligados, ou seja, 78,6% 
dos domicílios. O que significa isso? É por isso que o Bráulio falou, a Rádio 
Nacional da Amazônia, ela é, para o Estado do Pará, um dos principais 
instrumentos de comunicação e de integração desse estado, entendeu? 

E  não  adianta,  para  quem  conhece  um  pouco,  minimamente,  o 
Estado do Pará sabe que tem localidade, nesse estado, que o único veículo 
que chega é o rádio, não há nem televisão. Às vezes, eles têm muito mais 
informação em nível nacional do que informações locais. Então, eu acho 
que é,  nesse sentido, que eu queria dizer:  reforço o que os outros já 
falaram, estamos, aqui, para ouvir e, na medida do possível, vamos dar 
algumas informações, mas, possivelmente, não teremos condições nem 
de dar soluções. As soluções, elas vão precisar ser trabalhadas... Ouvidas, 
trabalhadas para que a gente possa chegar a isso. 

Então,  eu  acho  que  só  queria  deixar  claro  que  essa,  ela  é 
importante,  principalmente,  nessa  área  de  comunicação,  que  ainda... 
Ainda, hoje, não é percebida como uma grande política pública, que tem 
que ser a comunicação, como as demais áreas. Então, também me coloco 
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à  disposição,  na  medida  do  possível,  se  puder  responder  ou  até  dar 
explicações, me coloco à disposição de vocês. Obrigada.

SRA.  PRESIDENTE  ANA FLECK:  Obrigada,  Regina.  Eu  passo  a 
palavra para o secretário Municipal de Cultura, o Melquíades Justiniano da 
Silva. E eu aproveito para agradecer, porque os meus companheiros de 
Conselho que vieram preparar essa audiência me falaram muito bem da 
sua  disponibilidade,  da  sua  ajuda  para  que  esse  evento  acontecesse. 
Muito obrigada, de antemão. 

SR.  MELQUÍADES  JUSTINIANO  DA  SILVA: Gostaria  de 
cumprimentar e abraçar, de forma fraternal, a Ana Luiza, que é presidente 
do Conselho Curador,  e  que nós  recebemos,  nessa cidade,  com muita 
alegria. De igual forma, também cumprimentar o Nelson Breve, que é o 
presidente da EBC. E também cumprimentar, de forma fraternal, a nossa 
queridíssima Adelaide Oliveira, e a Regina Lima, e o Bráulio – que está ali, 
tranquilo e sereno, e um grande colaborador deste momento. E, enfim, 
cumprimentar a todos os demais presentes a esta audiência pública.

Que  as  nossas  primeiras  palavras  sejam  de  agradecimento. 
Agradecer  a  todos  aqueles  que,  verdadeiramente,  deferiu a  sede  de 
Marabá para sediar este evento de tamanha importância para esta cidade, 
para esta  região e  para todo o  Pará.  Nós  estamos  vivenciando,  neste 
momento,  aqui,  em  Marabá,  e,  para  melhor  dizer,  inaugurando  um 
momento que ainda não tivemos a sorte de registrar, na nossa história. 
Nunca  nós  tivemos  a  oportunidade,  enquanto  marabaenses,  de  reunir 
pessoas tão importantes no mundo da comunicação social e pública como 
nós estamos assistindo, nesse momento, vivenciando nesse momento. 

E,  sem dúvida  nenhuma,  a  comunicação  pública,  ela  é  um bem 
social  inalienável  e  faz  bem para  a  construção  da  cidadania  do  nosso 
povo.  Portanto,  eu  quero,  enquanto  Secretaria  Municipal  de  Cultura, 
enquanto Prefeitura Municipal de Marabá, neste momento, expressar os 
nossos reconhecimentos de gratidão por este momento tão rico que nós 
estamos vivenciando, neste momento. Quero dizer, também, que a fala 
aqui, apesar de EBC reunir uma rede de comunicação, mas a nossa fala, 
aqui, é a Amazônia. A nossa dança é carimbó. O nosso tom maior, na 
nossa gastronomia, é o nosso pato no tucupi. E é por aí que a gente vai 
começar a conversar, neste momento. 

E aí, eu não tenho dúvidas, Ana, da felicidade de todos nós e da 
importância  que tem esta  ação para nós,  nesse momento.  E  o  acerto 
maior  está,  exatamente,  em poder  ouvir  aqueles  que são ouvintes  da 
emissora para dizer assim: “Eu também sei contar um pouco da história  
desta  emissora,  em cada  canto  da  Amazônia  e  em cada entranha  da 
nossa floresta”. E aqui tem, sim, quem sabe contar. Quem sabe contar, 
assim, da Tia Leninha, quem sabe contar do Adelson Moura, quem sabe 
contar daquela moça que, bravamente, foi para a Serra Pelada, a Márcia 
Ferreira, e da Begonha que está aqui, conosco, não é? 
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Então, eu quero dizer muito obrigado para todos vocês e deixar, 
aqui, também, uma reivindicação. Duas. Uma, EBC com Rádio Nacional, 
que verdadeiramente venha nos prestigiar, no período de 19 a 21, onde 
acontece a segunda maior manifestação religiosa do Estado do Pará, que é 
o nosso círio. E é uma oportunidade, também, para a gente estar, assim, 
mostrando a importância da comunicação nesta relação. 

Quem sabe, Ana, a Rádio Nacional está presente e fazendo flashes, 
ao vivo, do nosso círio, para toda a Amazônia, para parte do Brasil e, 
quem sabe,  parte  do mundo? É importante,  também, Adelaide,  que a 
Funtelpa esteja conosco – eu espero –, também dando a sua contribuição. 
Eu sei  que você é uma moça dinâmica, inteligente,  competente e que 
trabalha legal. E eu espero contar com a presidência da Funtelpa, aqui, 
conosco no Círio de Marabá. É um dos maiores eventos dessa cidade, no 
cunho religioso, e nós queremos fazer uma programação bastante alegre 
e diferente, nessa 32ª edição do Círio Marabaense. 

Me coloco à inteira disposição de todos os senhores, para a conversa 
continuar mais na frente. Muito obrigado a todos.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Obrigada,  Melquíades,  pelas 
gentis  palavras.  E  dizer  que,  pessoalmente,  eu,  como  gaúcha,  fico... 
Quero conhecer a realidade local, o pato no tucupi. O que mais que você 
falou?  O  açaí,  a  floresta.  O  carimbó,  exatamente.  Muito  obrigada, 
Melquíades, pelas palavras. 

Por  último,  como  uma  homenagem,  meu  amigo,  meu  parceiro 
Nelson Breve.

SR. NELSON BREVE: Dexa eu ver. Acho que está legal. Bom dia a 
todas  e  todos.  Tudo  bem?  Eu  queria  agradecer,  aqui,  a  Ana  Fleck, 
presidindo,  parceira;  também  o  Melquíades,  que  eu  já  considero  um 
parceiro, pela forma como acolheu toda a nossa equipe. E eu também 
saúdo  toda  a  administração,  aqui,  da  Cidade  de  Marabá.  E  a  nossa 
parceira Adelaide, também, que sucedeu Regina, outra parceira, também, 
da gestão anterior. E que a gente segue tentando fazer o melhor pela 
comunicação pública, aqui, no Pará, e, também, no Brasil. Também ao 
Bráulio, que está aqui, na Mesa, queria... Para a Regina. Queria saudar, 
também, os conselheiros Paula, Irma, Guilherme, também ao Eduardo, 
diretor-geral da EBC, aqui, presente. 

Dizer que eu... A semana passada, nós comemoramos os 90 anos 
da primeira transmissão oficial de radiodifusão no Brasil. E essa primeira 
transmissão, ela, na cabeça de um antropólogo chamado Edgar Roquette 
Pinto, ela fez uma revolução, porque ele tinha participado da expedição do 
Marechal Rondon, na Amazônia. E ele que... Ele não foi no Pará, foi em 
Rondônia, ele é que deu o nome Rondônia, ou seja, àquela expedição, ele 
escreveu o livro Rondônia, contando dos sertanejos,  dos indígenas que 
eles encontraram. Até o cavalo que ele montava foi morto por índios, eles 
tiveram que sair corridos, naquela época. E ele, quando viu aquele meio 

SA/ehc 7



Reunião do Conselho Curador da EBC – Marabá – 14.09.2012

de comunicação que era o rádio, ondas curtas, só conseguia transmitir do 
Corcovado até a Praia Vermelha, ali, próximo a onde é, hoje, o aterro do 
Flamengo,  é  a  subida do Pão-de-Açúcar,  ele  imaginou:  “Está  aqui  um 
grande meio para educar o nosso povo”. 

E o rádio é o meio de comunicação que chega onde nenhum outro 
consegue, por causa das ondas curtas, que vão lá, na ionosfera, e voltam 
para a terra, para que os radinhos possam captar, com um sinal, talvez, 
não tão bom quanto é o de uma FM, mas prover o cidadão, onde quer que 
ele esteja, do direito sagrado ao direito de saber. 

E a Rádio Nacional da Amazônia, ela, além de prover aos cidadãos 
da Amazônia que não têm acesso a nenhum outro meio de comunicação, 
além dela, prover o direito de saber, o direito de ter informações para que 
possam usá-las para o exercício da sua cidadania. Ela também provê os 
cidadãos da Amazônia com outro direito sagrado, que é o direito de dizer. 
Mais de duas mil cartas por mês, que chegam de ribeirinhos, de pessoas 
em aldeias distantes, que se comunicam com parentes, às vezes, estão 
distantes há dias e dias, navegando por rios. Então, eu quero dizer que é 
uma honra estar aqui, às margens do Rio Tocantins, em Marabá, para a 
gente fazer essa audiência pública, ouvir e dialogar com os cidadãos, aqui, 
da Amazônia, aqui, do Pará, aqui, de Marabá. 

Eu  queria  dizer  que  nós,  recentemente,  aprovamos,  no  nosso 
Conselho  de  Administração,  um  planejamento  estratégico  para  os 
próximos dez anos, não é? Daqui dez anos, serão cem anos da primeira 
transmissão de radiodifusão. E que estabelece como missão, para a nossa 
empresa,  criar  e  difundir  conteúdos  que  contribuam  para  a  formação 
crítica  das  pessoas.  É  isso  que a  gente  faz,  é  para  isso  que  a  gente 
trabalha  todos  os  dias,  para  que  cada  cidadão  brasileiro  esteja  mais 
informado e possa tomar as suas decisões e exercer a sua cidadania da 
melhor forma possível.

Estabelecemos como visão ser referência em comunicação pública. 
Estabelecemos como valores para serem incorporados em todos os nossos 
dias,  em  todas  as  nossas  horas  de  trabalho,  em  todos  os  nossos 
pensamentos,  que  temos  compromisso  com  a  comunicação  pública, 
praticamos a independência nos conteúdos, a ética, a transparência e a 
gestão  participativa,  defendemos  os  direitos  humanos,  a  liberdade  de 
expressão  e  o  exercício  da  cidadania,  valorizamos  as  pessoas  e  a 
diversidade  cultural  e  regional  brasileiras.  Cultivamos  a  criatividade,  a 
inovação e a sustentabilidade.  São valores  que dialogam muito  com a 
sociedade amazonense, com o amazônida. 

E  nós estamos,  aqui,  para ouvi-los.  E eu encerro  por  aqui,  para 
deixar a oportunidade para que todos falem e a gente possa, na medida 
do possível, dialogar para vocês. Obrigado.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Obrigada, Nelson. Vamos passar, 
de imediato,  então,  para a parte três  da nossa audiência pública,  que 
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seria... Eu peço para a Beth, então, para ela começar, iniciar, a chamar os 
inscritos. Nós tivemos inscrições pela internet e, presencialmente, agora... 
Não, por ocasião da audiência. 

Nós vamos chamar juntos, primeiro, as pessoas e entidades que se 
inscreveram previamente.  E,  em seguida,  as que se inscreveram hoje, 
aqui, na entrada. 

SRA. BETH BEGONHA: Exatamente. 

SRA.  PRESIDENTE ANA FLECK:  Você que comanda,  agora,  tá, 
Beth? 

SRA.  BETH  BEGONHA: Obrigada,  Ana.  Bom  dia.  Eu  quero 
agradecer  a  presença  de  todos,  agradecer  muitíssimo  o  convite  do 
Conselho Curador, de me trazer, aqui, quase como uma representante... 
São os encantos da Amazônia, a Amazônia tem umas coisas misteriosas.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Não é pessoal, também, não é, 
Ana? 

SRA.  BETH  BEGONHA: Não,  não  é  pessoal,  absolutamente.  É 
muita energia. Então, eu quero agradecer muitíssimo, tomar a liberdade 
de  tirar  alguns  segundos,  para  agradecer,  também,  em  nome  dessa 
população da Amazônia, a quem a gente atende cotidianamente, por essa 
atenção  especial  com  a  nossa  região,  inclusive,  cumprindo,  buscando 
cumprir o artigo da Constituição que trabalha pelo fim das desigualdades 
regionais.  E eu moro em Brasília,  mas o meu corpo e a minha mente 
estão, todo o tempo, voltados para essa região, e é de grande importância 
essa audiência. Muito obrigada.

Eu queria avisar a todos, inclusive, àqueles que vão falar, que as 
pessoas podem acompanhar a fala de vocês, estamos transmitindo pela 
internet. O endereço é www.conselhocurador.ebc.com.br. 

Como  disse  a  nossa  conselheira,  nós  tivemos  inscrições  pela 
internet, e esses serão, primeiro, chamados a se manifestar. 

Gostaria de saber se temos a presença do Genival  Crescêncio de 
Souza. O Genival não veio. O José Hiroshi está presente? O Airton dos 
Reis  Pereira  está,  não  é?  Professor,  nos  conhecemos  ontem.  Também 
Jonas Carneiro de Freitas? O Jonas está presente? Então, eu gostaria de 
pedir ao professor Airton dos Reis Pereira... O Antônio pode me trazer, 
então, Antônio? Vamos chamar. Lembro, também, a todos que estão aqui, 
que  ainda  não  se  inscreveram,  que,  ao  longo  de  todo  o  período  da 
audiência, vocês podem fazê-lo, podem se inscrever para ocupar, aqui, o 
púlpito. 

Então,  além  do  professor  Airton  dos  Reis  Pereira,  vou  chamar, 
também, o professor Fernando Michelotti  para estar,  aqui,  ocupando o 
púlpito. E o Alysson Vieira de Oliveira, que vem... Ele que é da Prefeitura 
de Marabá. 
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Então, peço, por favor, ao professor Airton dos Reis Pereira que se 
aproxime, para usar a palavra. Aqui. É porque nós estamos transmitindo 
pela internet e todos querem vê-lo. 

A partir de agora, damos início à oitiva daqueles que vieram nos 
orgulhar com a sua presença. Muito obrigada. Por favor.

 SR. AIRTON DOS REIS PEREIRA: Bom dia a todos. O meu nome 
é Airton. Eu sou professor da Universidade do Estado do Pará. Me criei, 
aqui, na região, sobretudo, no Município de Conceição do Araguaia. Morei 
durante muitos anos na zona rural  e fui  ouvinte da Rádio Nacional  da 
Amazônia. Ouvi muitos os programas da Tia Leninha, inclusive, não é?

Então, assim, eu fico, de certa, forma contente com essa audiência, 
da EBC vir, aqui, ouvir as pessoas, aqui, do Estado do Pará, sobretudo, 
porque...  Por  exemplo,  nos  anos  80,  embora  eu  era,  ainda,  muito 
pequeno, mas eu lembro bastante que os programas da Rádio Nacional da 
Amazônia,  que  sempre  teve  uma  audiência  muito  grande,  era  muito 
interessante... Mas, inclusive, eu lembro do nome de algumas pessoas, 
como o Edelson Moura, Maurício Fares,  Márcia Ferreira,  que faziam os 
seus programas. Mas que, inclusive, nós tivemos uma reunião, um tempo 
desses, atrás, que o Bráulio estava, eu, inclusive fiz... Lembrei disso, não 
é? Que a Rádio Nacional da Amazônia, ela tinha um papel... Por isso que 
eu vou ressaltar, aqui, a importância dessa audiência. Porque nos anos, 
no  final  dos  anos  70  e  nos  anos  80,  a  rádio,  ela  tinha  um papel  de 
contribuir com repressão contra os trabalhadores dessa região, não é? 

Por  exemplo,  Edelson  Moura,  Maurício  Fares  e  Márcia  Ferreira, 
quantas vezes estiveram na região, inclusive, fazendo campanha para o 
Curió, não é? Todo mundo sabe disso, não é? E atuar contra as eleições 
do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  contra  a  luta  dos  posseiros.  A 
gente sabe disso,  não é? Embora que a rádio tinha audiência,  que as 
pessoas escreviam, como, inclusive, eu era criança e escrevi para a Rádio 
Nacional  da Amazônia,  como tantas outras pessoas, os meus vizinhos, 
mas  a  gente  sabe  o  quanto  que,  nesse  período,  a  rádio,  ela  teve, 
desempenhou um papel de contribuição com a repressão contra a luta 
pela terra nessa região, não é? Contra a atuação da Igreja Católica, contra 
o sindicato. 

Então,  eu  acho  que  agora,  nesse  momento,  vir  aqui  e  ouvir  as 
propostas, eu acho que é extremamente interessante, porque mostra que 
a gente está num período da democracia, de fazer avançar esse meio de 
comunicação pública, que é extremamente importante. 

Aí,  então,  eu  queria  colocar  três  pequenas  coisas,  que aí  outros 
colegas vão, também, estar falando, não é? Mas eu só queria, como eu fui 
o primeiro a falar, eu vou adiantar um pouco. Quer dizer, esse papel da 
Rádio Nacional da Amazônia, como foi ressaltado pelo Nelson, esse papel, 
vamos dizer assim, educativo que a rádio tem, não é? Esse papel, vamos 
dizer assim, de contribuir com a cidadania, para que as pessoas do meio 
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rural, sobretudo, possam ter acesso aos seus direitos. Eu acho que isso é 
extremamente importante, não é? Então, tirar o seu registro, o cuidado 
com  a  prática  do  trabalho  escravo  e  tantas  outras  coisas.  São 
extremamente importantes. 

Aí, o que eu queria ressaltar é o seguinte: é como aproximar mais 
Rádio Nacional da Amazônia com os movimentos sociais que atuam, aqui, 
na região, não é? De como fazer,  tem uma palavra aí que está sendo 
muito usada, sobretudo no meio da internet, que é o  link, não é? Como 
fazer... Inclusive, a rádio usa muito isso, não é? Como fazer esse link com 
os movimentos sociais e com instituições, com as universidades, com as 
escolas que atuam na região, não é? Sobretudo, eu estou falando, aqui, 
mais do sul e sudeste do Estado do Pará. E dizer como fazer para alargar, 
vamos dizer assim, os direitos dos trabalhadores, daqueles que estão no 
campo, na busca aí,  dos seus direitos. Inclusive, há muitas escolas no 
meio rural. Então, são escolas que são extremamente carentes, em vários 
sentidos. Então, como fazer esse link, não é? Porque, beleza, então, nós 
temos, assim: tem internet. Sim, mas nós estamos numa região que nem 
todo mundo tem acesso à internet. Como fazer isso? 

A outra questão que eu queria colocar é com relação à comunicação 
pública  em Marabá.  Aí,  eu vou dizer  o seguinte...  E aí  o  Antônio...  O 
Bráulio já ouviu isso, aqui, da gente, não é? Quer dizer, nós temos uma 
cidade que tem mais de 200 mil habitantes, mas não temos um sinal da 
TV Brasil, por exemplo, não é? Nem da TV Cultura a gente tem. E nós 
sabemos que o sinal da Funtelpa é utilizado pela TV liberal, inclusive, não 
é? Aí, a gente queria ouvir isso da... Hã? Da Adelaide, não é? Sobre essa 
questão, não é? 

Quer  dizer,  a  gente  ouve  a  informação,  que  pode  ser  que  seja 
distorcida, mas que o governo inclusive paga a TV liberal, inclusive, para 
usar o sinal da Funtelpa. Quer dizer, então, nós temos uma cidade que 
tem  uma  população  grande.  A  gente  fala  da  democratização  da 
comunicação, mas o sinal da Funtelpa é usado pelas empresas privadas. 
Quer dizer, hoje, se a gente quiser, aqui, assistir à televisão, ou você liga 
no canal ligado no Jarbas Barbalho ou liga no pessoal da liberal, não é? E 
aí é o seguinte: grande parte dos programas... Ah-hã, 30 segundos, não 
é? Grande parte dos programas veiculados não só na rádio, mas também 
na televisão, de 60 minutos, a gente contar 50 minutos que é dedicado à 
propaganda, não é? 

Então,  a  gente  precisa...  Se  nós  falamos  na  democratização  da 
comunicação... A gente precisa que isso seja colocado para o povo, não é? 
Que  o  povo,  a  população  que  tenha  acesso,  de  fato,  à  comunicação 
pública. Aqui, o que impera é a comunicação privada. 

Um outro ponto que não vai dar para falar, porque já terminou o 
meu  tempo,  é  a  importância  da  EBC  de  contribuir  com  as  rádios 
comunitárias, não é? Por exemplo, está aqui a Francisca, que é lá de Rio 
Maria,  da Rádio Berokan,  que é uma rádio  comunitária,  e  precisa...  A 
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importância desse veículo no meio da população, sobretudo, a população 
mais pobre. 

Quer dizer, como contribuir para que avançasse. Se a gente fala da 
democratização da comunicação, do avanço da comunicação pública, mas 
como,  também,  contribuir  com  as  rádios  comunitárias,  que  têm  um 
acesso  grande,  de  certa  forma,  embora  que  seja  a  extensão  muito 
pequena, junto às populações, sobretudo, mais pobres. 

Então, é isso. Obrigado, viu? 

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Gente, eu queria fazer menção à 
presença, entre nós, da Sra. Vanusa Barbosa. É Vanusa, não é? Secretária 
Municipal  de  Turismo,  muito  obrigada.  E  da  Sra.  Ercília,  secretária 
Municipal  de Comunicação Social.  Ah, já foi,  tá? De qualquer maneira, 
muito obrigada pela presença.

SRA. BETH BEGONHA: Bom, eu agradeço a fala, a participação do 
professor  Airton  dos  Reis  Pereira  e  gostaria  de  chamar  o  professor 
Fernando Michelotti, para ocupar a tribuna. O senhor tem cinco minutos. 

SR. FERNANDO MICHELOTTI: Então, bom dia a todos e a todas. 
Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar mesmo a iniciativa dessa 
audiência. Eu acho que é um espaço importante, já foi dito por vários aí, e 
me  apresentar.  Então,  eu  sou  o  Fernando,  eu  sou  professor  da 
Universidade Federal do Pará, aqui, do Campus de Marabá, e, atualmente, 
eu sou o vice-coordenador do Campus. 

Está se falando muito nessa audiência de Amazônia, mas eu queria 
apontar  uma ideia  que é assim: a Amazônia,  na verdade,  não é uma 
Amazônia, não é? Elas são várias Amazônias. É uma, região vasta, com 
uma  diversidade  de  situações  e  especificidades,  particularidades  muito 
marcantes. 

Então, de fato,  a gente,  aqui,  a região sul  e sudeste do Pará,  a 
gente tem questões, vamos dizer, gerais da Amazônia, mas tem, também, 
particularidades muito próprias, não é? E se tivesse uma que eu acho que 
caracterizaria muito bem essa região sul e sudeste do Pará é a ideia do 
conflito.  É uma região que se a gente for  pegar desde a Guerrilha do 
Araguaia, todo o processo de ocupação da região e a continuidade das 
disputas  por  terra,  por  recursos  naturais,  a  gente  vai  ver  que é  uma 
região que está pautada, cotidianamente, pelo conflito. E a comunicação 
não foge disso, não é? 

Então, eu queria reforçar esse debate sobre a comunicação pública, 
porque,  de  fato,  aqui,  não  é  uma  região  só  apropriada  por  grandes 
latifundiários, por grandes empresas de mineração, por grandes projetos 
de  infraestrutura,  hidrelétricas,  estradas  e  tal  que  acabam negando  o 
acesso à terra e recursos naturais, à renda de grande parte da população. 
Mas também é uma região predominada por um domínio da comunicação 
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que reforça essa perspectiva de desenvolvimento posta e reforça o modelo 
de exclusão, ao qual grande parte da população está submetida, não é? 

Então, nessa perspectiva, eu acho fundamental entrar nesse debate 
da democratização da comunicação, da construção de uma comunicação 
pública que, de fato, dê força para os sujeitos que não estão no projeto 
hegemônico de desenvolvimento daqui, que lutam por terra, que lutam 
por recursos naturais para ter, também, espaço de luta e de voz, de fazer 
ouvir pela sociedade. 

Nós, da Universidade Federal do Pará, aqui, trabalhamos, também, 
nessa perspectiva. Como é que a gente pode aí, como foi dito, a missão 
da empresa, criar uma consciência crítica, formar cidadãos críticos que 
conheçam  os  seus  direitos,  que  se  organizem,  que  lutem,  que 
questionem, que construam, de fato,  uma sociedade mais  sustentável, 
aqui, que não seja a campeã em índice de desmatamento, de violência, de 
trabalho escravo, de assassinato do campo. Então, eu acho que a gente 
tem uma visão compartilhada sobre isso. 

Só,  infelizmente,  a  Ana,  que  veio,  aqui,  querendo  ver  floresta, 
talvez,  se você  quisesse  ver  carvoeira,  cratera  de  mineração,  grandes 
obras  de  barramento  de  rios,  seria  mais  fácil.  Floresta,  o  pobre  do 
Melquíades vai ter que penar para te mostrar alguma, aqui, nessa região.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Não, foi só... Foi só uma coisa de 
gaúcha.

SR.  FERNANDO  MICHELOTTI: Está  legal.  Mas,  assim, 
considerando.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Foi  uma  licença  poética  só, 
Fernando, desculpa.

SR.  FERNANDO  MICHELOTTI: Eu  acho  importante  fazer  esse 
pequeno contexto para ajudar, também, a dar materialidade à ideia da 
Amazônia que a gente está vivendo, aqui. E aí, nesse contexto, então, eu 
queria pautar três questões que eu acho importantes para o debate. 

Uma  delas,  de  fato,  todo  esse  esforço  da  Rádio  Nacional  da 
Amazônia  de  atingir  a  população,  mas,  por  outro  lado,  numa  região 
particular da Amazônia como a nossa, que está passando por um processo 
de urbanização, cidades crescentes, mas não só as cidades, como Marabá, 
Parauapebas  e  tal,  que vão  crescendo,  Conceição  do Araguaia,  mas  o 
próprio campo vem passando por um processo de ampliação. Essa luta 
pela terra,  com todo sofrimento que ela  gerou,  ela  gerou,  também, a 
conquista de mais de 500 projetos de assentamento na região, que, na 
maioria, se organizam por agrovilas, que são nucleações, não é? 

Então, todo esse espaço está sendo cada vez mais dominado por 
Rádio FM. A gente estava discutindo, ontem, na reunião preparatória, e o 
Bráulio nos provou que a Rádio Nacional pega, aqui, em Marabá, ligou o 
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ondas curtas, mas a gente chegou à conclusão que os rádios que a gente 
compra não tem mais onda curta. 

Então, eu imagino... Eu morei no Acre um tempo grande, trabalhei 
com o movimento de seringueiros, era ouvidor da rádio. Então, aqui, a 
gente já quase não escuta, não é? Então, talvez, não é o problema de 
sinal. Mas qual a política de não deixar a gente ficar refém dessas FMs que 
se proliferam, com uma programação alienada, uma programação que só 
incute  um modelo  de  desenvolvimento  e  que  não  dá  voz  para  outros 
sujeitos,  se  a  gente  não  consegue  comprar  um rádio  que  tem ondas 
curtas. 

Aí, nessa linha, todo esse esforço, então, de fazer a comunicação 
chegar à Amazônia, como é que a gente inverte o fluxo de informação? 
Tem a cartinha, tem iniciativas importantes, mas eu acho que a gente tem 
que  ampliar  isso  daí.  Na  linha  do  que  Airton  falou:  como  que  os 
movimentos sociais que estão enfrentando essas contradições, aqui, como 
que a população local, da periferia, das escolas, da juventude, pode ter 
mais espaço de produzir informação daqui para ser veiculada, e não só ser 
receptora do processo? 

E  aí,  o  terceiro  ponto,  concluindo,  nós da universidade,  aqui,  do 
campus, da UFPA, estamos numa fase de conclusão do recebimento da 
outorga  de  uma  rádio  educativa,  de  um  edital  que  o  Ministério  da 
Comunicação lançou, o ano passado. Então, esperamos que, em breve, a 
gente inicie  a  implantação da Rádio  Educativa de Marabá,  vinculada à 
Universidade Federal do Pará, ao Campus de Marabá. 

Então, como que a gente poderia aproveitar essa disponibilidade da 
EBC e da Funtelpa para a gente ter um apoio, no sentido de capacitação, 
captação de recursos, montagem, que para nós ia ser uma experiência 
nova. Mas para a gente construir nessa perspectiva mesmo de reforçar a 
comunicação pública, aqui, na região. Obrigado.

SRA. BETH BEGONHA: Eu gostaria de convidar o Alysson Vieira de 
Oliveira, para que viesse até a tribuna. Lembrar, mais uma vez, que as 
inscrições continuam abertas. A Mari está ali, aguardando, você, para que 
você possa participar, efetivamente, da nossa reunião. 

SR. ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA: Bom dia a todos. Eu sou o 
Alysson  Vieira  de  Oliveira,  servidor  público  municipal  da  Prefeitura  de 
Marabá e, também, professor universitário da Faculdade Metropolitana de 
Marabá,  do  curso  de  administração.  E  ressaltar  a  importância  dessa 
audiência pública, aqui, na região Amazônica, que tanto carece de uma 
comunicação menos comercial e mais voltada para a cultura.

E eu conheço o Pará como poucas pessoas, eu conheço acho que em 
torno de 90% do Pará, e outras regiões do Brasil. Eu tive a oportunidade 
de viajar pela Transamazônica durante quatro anos, ir até nas fronteiras 
com o Mato Grosso. Então, conheço bem a região agrária, a zona rural e, 
também, essa diversidade do Pará. 
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A gente sabe que o Pará é multicultural, pela grande migração que 
teve na formação, na própria Transamazônica, pelos incentivos federais 
que trouxeram pessoas  de  outras  regiões  para cá.  E  até  em algumas 
regiões se perde a identidade paraense, por essa multicultura que vem. 

E o que muito me preocupa é que, hoje, a gente vê a privatização, o 
fortalecimento da privatização da cultura, da comunicação, que se perde a 
importância  da  cultura,  da  valorização  regional  pela  parte  comercial, 
financeira mesmo. E as rádios, hoje, elas não se preocupam com essa 
parte cultural. E a Rádio Nacional da Amazônia, ela resgata isso, porque 
ela valoriza a parte regional, trabalha mesmo transmitindo de Brasília, de 
uma certa distância, mas se trabalha a parte cultural localizada. E isso é 
importante. 

Pena que a audiência não seria, em primeiro lugar, o Pará, como foi 
falado pelo Sr. Bráulio, a importância da audiência, aqui, que tem uma 
excelente audiência,  mas poderia ser  maior.  Mas as rádios comerciais, 
elas  tomam  isso  porque  elas  seduzem  com  hits do  momento,  com 
propagandas comerciais, então, afasta isso. 

E  também  falar,  assim,  a  Secretaria  na  qual  eu  trabalho  na 
prefeitura, ela atende um público da zona rural. Um público que está lá, 
na floresta – que não tem tanto mais floresta, pela devastação e pela falta 
de  orientação,  também  –,  mas  que  também  carece  de  comunicação, 
carece participar dessa coisa democrática que é a comunicação voltada 
para o social, para a orientação.

Muitas vezes, uma simples orientação, na parte ambiental, poderia 
mudar o conceito de muitos pequenos agricultores, mas não chega a eles; 
chegam aquelas músicas de momento, chega aquela parte comercial que 
os afastam da preocupação ambiental. 

Então, assim, o fortalecimento da comunicação... Ela tem que ser 
contínua, mas sem perder o caráter cultural e regionalizado. E, também, a 
diversidade  de  pessoas  nos  leva  a  acreditar  que  a  comunicação, 
realmente, é democrática, que nós temos que atender vários públicos de 
várias  formas.  Então,  desse ponto de vista,  eu acredito,  assim, que a 
Rádio Nacional tem uma participação prioritária nisso, de levar, porque 
não é uma rádio voltada para o comercial, mas, sim, para atender a uma 
demanda social que muito está se perdendo, nesses dias de hoje. 

E,  também,  assim,  a  forma  como  se  leva  a  comunicação,  a 
informação  para  as  pessoas,  ela  tem  que  ser  bastante  relevante, 
preocupando, também, em incentivar a formação cultural dessas pessoas 
e, também, a formação social. E, como funcionário da Prefeitura Municipal 
de Marabá, eu vejo o quanto a nossa zona rural  carece desse tipo de 
cultura, desse tipo de informação. 

Como foi  falado na primeira fala do professor,  no início, nós não 
temos  sinal  aberto  de  televisões  públicas  que  são  voltadas  para  a 
educação, para a formação. E quem tiver... quiser acesso a isso, tem que 
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ter uma antena parabólica ou uma TV a cabo, para ter acesso a isso. E 
isso tem um custo, que muita... A grande parte da nossa população não 
tem esse acesso, pelas dificuldades financeiras e, também, de distância. 
Quantas vezes a gente chega numa região que, como foi falado, que não 
tem sinal de televisão e a rádio é aquela forma de comunicação? 

Eu  também  me  lembro,  de  uma  forma  só,  um  pouco  saudoso, 
quando eu viajava mais pela zona rural, quando era menor, criança, eu 
via as telenovelas, as informações das ondas curtas da Rádio Nacional. E 
aquilo  realmente  seduzia.  E,  hoje,  se  perdeu  esse  encanto  da  rádio, 
daquela  coisa  de  se  ouvir  a  rádio.  Hoje,  para  bem  falar  a  verdade, 
quantos de nós não estamos nos nossos carros, até mesmo nas rádios 
comerciais FM, e a gente, quando entra na parte comercial, a gente já 
muda para ouvir a outra música. E, às vezes, tem alguma informação e a 
gente não tem mais aquele tempo para parar e ouvir. 

A gente precisa, assim, porque a comunicação, ela tem que ter o 
tempo para a gente ouvir, para a gente interagir com ela e para a gente 
poder mandar cartas, sugestões, orientações e sugerir que também seja... 
Tragam formações para a Amazônia, que a gente sabe das dificuldades, 
pela grande extensão do nosso território amazônico, não só do Pará, mas 
de todo o território amazônico. 

Então, essa é a minha fala. Eu deixo que essa preocupação da coisa 
comercial,  se trocando a cultural,  social  pela parte comercial,  que terá 
mais lucro e é mais visível para as grandes corporações que se preocupam 
com a parte financeira. Obrigado e bom dia.

SRA. BETH BEGONHA: Agradecemos a participação do professor 
Alysson  Vieira  de  Oliveira  e  chamamos  Evandro  Medeiros,  para  a  sua 
participação,  ele  que  também é da  Universidade Federal  do  Pará,  por 
cinco minutos. 

SR.  EVANDRO MEDEIROS: Bom dia.  Em 1996,  ocorreu,  nesse 
estado,  nessa região,  um massacre de trabalhadores rurais  que só foi 
conhecido pelo mundo porque havia uma câmera de TV ligada, no lugar. E 
que, talvez, a emissora das redes de comunicação, como Maiorana, não 
tivesse  a  sacação  do  que  ia  acontecer,  depois,  porque  mesmo assim, 
sendo as imagens de propriedade deles, eles poderiam não veicular. 

Depois  de  1996,  um  líder  sindicalista,  chamado  ‘Dezinho’,  em 
Rondon do Pará, começou a andar com uma câmera de vídeo para cima e 
para baixo, filmando tudo o que era do seu cotidiano, porque ele estava 
ameaçado de morte. Mesmo assim, ele foi assassinado. 

Nesse  estado,  aquilo  que  as  pessoas  vivem  e  enfrentam  como 
conflitos  – que foi  relatado na fala do professor Fernando – não é de 
conhecimento público, porque a comunicação, ela é manipulada, ela tem 
dono. 
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Assim como em todo o país,  as  redes de telecomunicação,  TV e 
rádio, são manipuladas por grandes famílias que veiculam aquilo que é de 
seu interesse. E aquilo que conforma a opinião pública, segundo a sua 
necessidade como elite econômica. Num país em que a comunicação é 
manobrada e manipulada, eventos como esse são importantes e, talvez, 
por isso, a gente deve parabenizar. 

Mas  mais  importante  que  ouvir  o  público  sobre  aquilo  que  é 
realizado pela EBC, como programas, é criar mecanismo que de dê voz a 
esse público.  Ler cartas não é suficiente.  É preciso criar  instrumentos, 
políticas que permitam ao público colocar a sua voz na programação: as 
organizações  sociais,  as  universidades,  as  escolas,  as  entidades.  E, 
principalmente, que esse público possa dizer da realidade que ele vive, 
possa denunciar a realidade que ele vive. Mais que ter um canal público 
de comunicação, a EBC e o próprio estado deveriam – e é uma utopia – 
criar,  dentro  dos  canais  privados  de  sinal  aberto,  momentos  de 
programação de interesse da TV pública e de interesse da sociedade. Não 
é possível que os canais de comunicação privada realizem programação, 
segundo o interesse das famílias que os têm como propriedade, e que em 
nome da não censura o governo permita a desinformação, a manipulação 
da informação, de forma explicita.

Então, um momento como esse não é um momento, simplesmente, 
para ouvir sobre propaganda, sobre programações e sobre a qualidade 
dos  programas,  para  requalificá-los.  Nós  precisamos  mais  do  que 
programas de música, programas de receitas de cozinha, programas que 
falem da cultura, simplesmente. Nós precisamos de programas que falem 
da realidade das pessoas e que dê a elas voz para denunciar coisas sobre 
essa realidade. 

Então,  não  é  possível  que  a  gente  continue  nesse  país,  num 
momento que a gente chegou, da história da humanidade, colocando esse 
tema dos debates sobre a comunicação e democracia num lugar em que 
não permite a gente, realmente, trazer à tona essa contradição de que no 
país  a  comunicação  é  propriedade  de  famílias  privilegiadas 
economicamente  e  é  utilizada,  de  forma  autoritária,  a  desinformar  a 
sociedade e a criar um imaginário que atende aos interesses de quem 
sempre esteve no poder. 

Então, para finalizar, eu queria reforçar as proposições dos que me 
antecederam  e  perguntar  quais  serão  as  políticas  da  EBC  para  poder 
afirmar a participação da sociedade Amazônica, dos setores populares da 
Amazônia na sua programação? Não como simples ouvinte,  mas como 
sujeitos atuantes. Como a tal tecnologia digital poderá permitir  que os 
setores organizados, as instituições de ensino e outras entidades possam 
elaborar seus próprios programas e incluí-los na rede da EBC? 

E, principalmente, como é que isso vai ser feito de uma maneira a 
garantir a participação, mas também a própria produção, porque numa 
democracia burguesa todos têm direito à fala e à expressão. Só que falta 
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logística, recursos materiais e financeiros para que cada um de nós, como 
simples  cidadãos,  como o  ‘Dezinho’,  que  tinha  uma câmera  e  filmava 
tudo,  pudesse  fazer  sua  própria  produção  e  colocá-la  num acesso  do 
grande público. 

Ter  direito  à  comunicação  e  ter  direito  a  se  expressar  não  é  o 
suficiente.  É  preciso  assegurar  logísticas,  recursos  que  permitam  à 
população fazer uso desse exercício de cidadania. Obrigado.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Agradeço  a  participação  do 
Evandro  Medeiros  e  convoco  o  Eldenilson  Monteiro,  o  ‘Pipoca’,  para 
participar dessa audiência. Cinco minutos, tá, ‘Pipoca’? 

SR. ELDENILSON MONTEIRO: Bom, bom dia, então, a todos, de 
um modo geral, e à Mesa, não é? 

Na verdade, eu tenho muitas perguntas. Então, eu vou... Ontem, já 
comecei  a  conversar  com  o  pessoal  sobre  isso.  E  vou  fazendo  as 
perguntas, para ser mais rápido. 

A primeira, que é uma dúvida que eu tenho, é: qual a diferença, por 
exemplo, de uma EBC, que é de direito público e tal, para um sistema de 
comunicação do Estado, entendeu? Assim, tem comunicação pública e tem 
comunicação do Estado. Qual essa diferenciação? Porque isso também, 
para  a  gente,  é  importante  para  saber.  Porque,  para  mim,  toda 
comunicação é pública. Então, por que é que foi necessário criar uma EBC 
e  não  aprofundar  o  debate  de  publicizar,  tornar,  realmente,  a 
comunicação pública em todos os veículos de comunicação? Então, essa 
é... 

Porque, assim, inclusive, pegando até pelo que ele colocou, pelo que 
o professor Airton colocou, não é? A gente tem um mecanismo público 
que está  sendo privado,  atualmente,  que é aqui,  no  caso,  do Pará,  a 
Funtelpa.  Isso  foi  palco  já  de  debates  e  tudo  e,  principalmente,  em 
tempos eleitorais, em que os partidos vão se digladiando, vêm à torna 
essas conversas, não é? Então, isso, para a gente poder entender, então, 
qual é a função de fato da EBC, não é? 

Outra  questão,  que tem a ver  com o que o Evandro começou a 
colocar,  também, é: a gente tem muitas rádios, muitas,  nesse campo, 
aqui, o debate das rádios mais, não é? Então, a gente tem muitas rádios 
comunitárias.  Como  é  que  a  gente  pode  fazer  essa  articulação  de 
produção  de  materiais  e,  também,  de  ter  materiais  para  as  rádios 
comunitárias, ao mesmo tempo que produzir para a EBC, não é? 

Tem uma coisa,  também, que eu fico  pensando,  assim:  a  gente 
atua, está no meio da comunicação da rádio e é só Rádio FM. Qual é a 
perspectiva  de  potencializar  as  rádios  AM e  as  ondas  tropicais,  ondas 
curtas e tal? Porque a gente tem essas rádios, elas são boas, desde guri 
eu escuto essas coisas, rádios... Eu nasci no interior, nasci em Bragança, 
que tinha uma Rádio Educadora, que fazia a mesma coisa. Ainda tem, não 
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é? Então, era uma coisa... Para a gente, era muito importante. Mas ela 
perdeu espaço quando chegou, por exemplo, a Rádio Pérola, que virou FM 
e tal.  Embora ela  seja  tão importante  quanto,  porque continua indo... 
Como está no meio rural, é mais fácil chegar. 

Mas como que tu potencializa isso? Como é que a gente faz com 
que... Não a Rádio FM, também, eu não estou dizendo que não deixe de 
ser,  mas seja tão, tenha tão...  No mesmo nível  de potencialidade que 
tem, de recepção, de chegar no público, de o público estar assistindo, que 
tem  uma  Rádio  FM.  Se  tem  alguma  perspectiva,  algum  plano,  nesse 
sentido, não é? 

Outra coisa é que a EBC é de comunicação. Aqui, nessa região, nós 
temos produzido muito material. Principalmente, tem uma turma que vem 
aqui  nessa  parte  do  sudeste  do  Pará  toda,  tem  uma  turma  muito 
envolvida  com  produção  de  TV...  Não  é  nem  de  TV,  é  de  vídeo,  de 
imagens,  de  documentários,  principalmente.  Essa relação,  como que a 
gente pode, também, discutir isso? Por exemplo, na Rádio e TV Cultura, 
aqui, que nós temos a Funtelpa, é possível? 

E o Evandro colocou uma coisa muito mais forte, não é? Como é, 
também, que pode ser potencializado para que a gente tenha condições 
de fazer isso, porque tem sido feito caseiramente, de uma certa forma 
muito  isso.  Então,  a  vontade  é  que  as  pessoas  descobriram  da 
potencialidade da comunicação, não é? 

E como é que a gente pode fazer essa articulação, então, de pegar, 
por exemplo, saiu agora... Está saindo, agora, o Evandro mesmo acabou 
de fazer com o grupo. Temos a turma do Conspiração Amazônica, que 
está produzindo.  Tem o pessoal  que está discutindo,  está  trazendo de 
volta o debate da ditadura, trazendo de volta a Comissão da Verdade. 
Então, tem juventude lá fazendo, potencializando filmes, essas coisas e 
tal. 

Como  é  que  isso  vai  para  a  rede,  não  é?  Como  é  que  isso 
potencializa para estar no meio? E sem acesso popular, porque ainda está 
distante,  justamente,  o  que  vocês  estão  fazendo,  vai  demorar  a  ser 
atingido. E a gente precisa de uma certa forma potencializar isso para ser 
atingido ainda agora, pela dinâmica que existe, do momento histórico que 
a gente vive. E aí, já foi feito uns resgates teóricos e reais sobre isso, não 
é?

Então, essa situação, a gente queria tentar entender como é que 
pode potencializar isso, para a gente. Porque aí fica... Para a gente saber 
um  pouco  qual  o  papel,  também,  dos  movimentos  sociais,  das 
organizações, de ter capacidade de atuação, não é? 

Eram,  um pouco,  essas  as  inquietações  que estavam...  Ajudar  a 
preparar programas, por exemplo, essas coisas assim, não é? Que a gente 
está um pouco angustiado, também, para poder ver como é que a gente 
se articula melhor e faz funcionar esses mecanismos que a gente têm de 
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comunicação,  que  estão  sob  controle  de  uns  e  possam  ser,  de  fato, 
democratizado, não é? Obrigado.

SRA. BETH BEGONHA: Eu agradeço a participação do Eldenilson, o 
‘Pipoca’.  Lembro,  mais  uma vez,  que  as  inscrições  continuam abertas 
durante toda a nossa audiência pública. E gostaria de passar a palavra 
para a presidenta do Conselho, para que a gente começasse esse meio da 
nossa audiência. Ainda temos outras pessoas inscritas. 

Nesse  momento,  passamos,  então,  a  palavra  à  Mesa,  para  as 
primeiras considerações.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK: Eu  gostaria  de  agradecer  a 
participação.  Acho  que  as  questões  apontadas  e  levantadas  são 
especialmente importantes. A questão da privatização da comunicação no 
país,  não  é  só  aqui,  no  Pará,  vamos  concordar  que  é  uma  questão 
nacional. E acho que a EBC, nesse sentido, tem um papel potencialmente 
muito importante, na verdade, porque vai deslocar um pouco esse eixo 
para  a  questão  da  democratização,  dos  movimentos  sociais,  do  outro 
olhar, não é? 

Então, eu queria,  imediatamente,  passar a palavra para o Nelson 
Breve, para poder responder... Não, não é a saia justa, mas é para você 
responder, eu acho que é o momento.

SR.  NELSON  BREVE: Olha,  eu  queria,  primeiro,  que  o  Bráulio 
falasse um pouco, para que...

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Pois não. 

SR.  NELSON  BREVE: Tem  coisa  que  eu  acho  que  ele  poderia 
colaborar mais que eu, e eu complemento, por favor.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Tá. Bráulio, por favor.

SR. BRÁULIO RIBEIRO: Opa! Agora, vai. Bom, gente, acho que as 
questões... A principal questão que se colocou, nas primeiras intervenções 
aí,  tem  a  ver  com  a  aproximação  da  emissora  dos  movimentos,  dos 
grupos  da  região,  no  sentido  de  a  gente  trazer,  para  dentro  da 
programação da Rádio Nacional da Amazônia, dos veículos da EBC, de um 
modo geral – mas aqui, no caso específico, a gente está falando mais das 
nossas emissoras de rádio ligadas à Amazônia –, de como aproveitar esse 
conteúdo que é produzido aqui, as pautas, não é? Ir além da questão, 
apenas, da comunicação com o ouvinte, das cartas, essa coisa toda.

Bom, a primeira coisa que eu queria falar é de um projeto que a 
gente realizou, ao longo do ano passado, de 2011, e que a gente está 
tentando retomar esse projeto. O projeta-se chamava Ponto a Ponto, e foi 
um projeto na qual a Rádio Nacional da Amazônia criou, estabeleceu uma 
rede com dez emissoras comunitárias. Dez rádios comunitárias produziam 
conteúdos  que  iam na  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  especialmente  no 
nosso jornalismo. 
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Essas emissoras recebiam uma ajuda mensal de custos de R$ 1.000 
para  fazer  parte  dessa  rede  do  Ponto  a  Ponto.  Esse  projeto,  a  gente 
trabalhou  num formato  em que  a  gente  tinha  um convênio  com uma 
entidade, aqui, da região. No caso, era uma entidade lá do Acre, chamado 
Ceddhep, o Centro de Desenvolvimento e Educação Popular do Acre, uma 
ONG já que tem muitos anos trabalhando lá, com direitos humanos, e 
essa entidade articulava essas dez emissoras. Foi uma experiência muito 
legal,  rica.  A  gente  teve  uma  oficina  de  capacitação  dessas  rádios 
comunitárias em Brasília e tal.

O projeto  não teve continuidade porque a gente percebeu que a 
gente  precisava  ter  um  trabalho  mais  forte  de  qualificação  e  de 
capacitação dessas rádios comunitárias, para participar na programação 
de  uma  emissora.  Vocês  sabem  que  fazer...  Especialmente  fazer 
jornalismo diário demanda um deadline muito apertado, você tem que... O 
material  tem que  chegar  em determinada  hora,  para  poder  entrar  no 
jornal  a  tempo.  Então,  tinha  todo  um  trabalho  técnico  que  a  gente 
percebeu que a gente precisava aprimorar. 

Então, a gente deu uma parada no projeto. Estamos redesenhando 
esse  projeto,  para  voltar  a  trabalhar  com  a  parceria,  com  as  rádios 
comunitárias.  A  gente  quer  muito,  a  gente  acha  fundamental  essa 
parceria com as rádios comunitárias, porque a Nacional da Amazônia fala 
para uma região muito grande e, para a gente ter informação de uma 
região desse tamanho, a gente não tem condições, se não for por meio 
dessas rádios que estão... Acho que foi... Eu não sei se foi o Airton ou foi 
o Fernando, eu não lembro mais quem falou, que a rádio... Acho que foi 
até o ‘Pipoca’, eu não sei, que a rádio comunitária, apesar de ter uma 
cobertura  pequena,  ali,  de  FM,  mas  ela  está  enfiada  no  meio  da 
comunidade, não é? Está incrustada, ali, no meio da comunidade. Então, 
essa relação com a comunidade é muito importante para a gente.

De um modo geral, além dessa questão da participação das rádios 
comunitárias,  a  gente...  A  Luciana  está  sentadinha,  ali,  olha,  aquela 
figurinha,  ali,  que  está  sentadinha,  ela  é  a  coordenadora  da  Rádio 
Nacional da Amazônia. E a gente tem se colocado um desafio, que a Rádio 
Nacional  da Amazônia,  hoje,  das emissoras de rádio  da EBC, é  a que 
menos tem programação, conteúdo da chamada produção independente, 
ou  seja,  conteúdo  que  não  é  feito  dentro  da  própria  casa,  não  é? 
Praticamente, 100% da programação, hoje, da Nacional da Amazônia, é 
feito dentro, com a própria equipe da Nacional da Amazônia. E a gente 
quer,  ao  longo  desse  próximo  um  ano,  ampliar  essa  participação  da 
produção independente. 

Como  é  que  a  gente  vai  fazer  isso?  A  partir  de  parcerias  com 
organizações  sociais,  movimentos,  entidades,  associações,  que  vão 
produzir  conteúdos,  programas,  esportes  etc.  e  colocar  esse  conteúdo 
dentro  da  programação  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia.  É  um desejo 
nosso,  é  uma  vontade  nossa.  Recentemente,  a  EBC  construiu,  já  foi 
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agora, acabou de ser lançado, um portal específico para receber propostas 
de produção independente e de parcerias da sociedade civil. A gente vai 
se apropriar  dessa ferramenta,  para começar a usar esse espaço para 
receber  propostas  da sociedade,  não só  aqui  do Pará,  mas de toda a 
região amazônica. 

Bom, eu acho que essas são as duas questões mais candentes que 
foram colocadas. Eu vou deixar para o Nelson falar um pouco sobre a 
questão  geral  das  ondas  curtas,  dos  receptores,  a  questão  da 
comunicação como um todo, que também são questões bem importantes. 

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Eu só queria agregar a essa fala 
do Bráulio, com relação à proibição da Lei das Rádios Comunitárias de 
formação  de  redes,  entre  elas.  Isso  aí...  Mas  eu...  Já  existem  dois 
projetos... Existem dois projetos, no Senado, permitindo a formação de 
redes de rádio comunitária na Amazônia Legal. Então, eu acho que é uma 
luta, também, por isso que tem que apoiar, não é? Porque isso aí dificulta 
muito,  ainda  mais  numa  extensão,  e  com  uma  distância  entre  essas 
comunidades e as rádios, as próprias rádios comunitárias. Então, eu acho 
que isso é uma luta que também vale a pena atentar para isso.  Nelson, 
por favor.

SR. NELSON BREVE: Se me dessem apenas o direito de ter uma 
palavra  para  responder  a  todas  as  perguntas,  eu  responderia  com 
mobilização. Eu não tenho dúvida, ‘Pipoca’, que comunicação é pública. 
Nenhuma. Assim como educação é pública, assim como saúde é pública. 
Embora todas elas sejam providas tanto pelo meio privado quanto pelo 
meio estatal. Comunicação é pública. 

Agora,  a  gente  tem que pensar,  também, no que aconteceu,  no 
país, em relação à comunicação na história dela. Ao fazer a memória dos 
90 anos  da  primeira  radiodifusão,  nós  fizemos  um programa.  Naquele 
programa, em um determinado momento, alguém disse que a culpa é do 
Châteaubriant,  não  é?  Que  não  deixou  de  ter  uma  televisão  pública, 
porque se tivesse... Se o Getúlio Vargas tivesse feito uma TV nacional, ele 
ia botar todos os diários associados contra o governo. Pelo menos, foi o 
que foi dito lá. Eu não estava lá, naquela época, eu não sei se foi isso 
mesmo. 

Mas o fato é que não houve. A televisão, ela foi instalada, no Brasil, 
como  privada  e,  depois,  a  primeira  pública  veio  da  Universidade  de 
Pernambuco.  E,  depois,  já  estávamos  no  regime  militar.  E  aí,  a 
comunicação pública já era uma comunicação no sentido do que vocês 
disseram, que foi, aqui, a Rádio Nacional da Amazônia. 

O que eu mais  lamento,  em relação à  comunicação pública,  é  o 
seguinte... Se a gente parar o SUS, se não tiver atendimento público na 
saúde, eu pergunto a vocês: o que aconteceria, no país? Se parar todas as 
escolas  públicas  e  não  tivermos  mais  educação  pública,  o  que  é  que 
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aconteceria no país? Se parar a EBC e todos os canais públicos dela e das 
outras públicas, o que aconteceria no país? 

Essa é  a  pergunta  que eu  faço.  Então,  mobilização.  A sociedade 
precisa. Não é dizer para nós, tá, Evandro? Não é dizer, para nós, não é 
possível. É dizer para as pessoas que vocês representam. Para as pessoas 
que  não  estão,  aqui,  hoje.  É  elas  é  que  têm  que  saber  disso.  Nós 
sabemos.  Agora,  se  o  povo  não  se  organizar,  se  para  ele  não  for 
importante a comunicação pública, nós somos muito poucos para disputar 
com todas as outras políticas públicas que têm fator mobilizador, caso elas 
parem de funcionar. 

Não vamos ficar, aqui, nos iludindo. A gente está tentando construir 
algo, não é, em cinco anos, algo que durante 60 anos não foi construído. 
Foi  construída  outra  coisa  no  caminho,  que  provoca  a  situação  que  a 
gente vive hoje: as pessoas gostam é dessa comunicação, gente. Elas não 
gostam daquilo  que  a  gente  gostaria  que  elas  gostassem.  Elas  foram 
formadas para gostar disso, queiram ou não. 

Como é que vai fazer essa contra, aí não é ou não é possível? É 
tentar  ver  o como pode ser possível.  E o  como pode ser  possível,  às 
vezes,  é  muito  longo,  porque  se  não  tiver  mobilização,  não  disputa 
recurso público. A Adelaide está aqui e sabe disso, a dificuldade do dentro 
do governo estadual. Eu vivo no governo federal. Porque é muito difícil 
você dizer: eu preciso de mais recursos para fazer comunicação pública. 
Mas fazer comunicação pública para quê? 

Eu  tenho,  olha,  o  indicador  de  que  a  saúde  pública  não  está 
funcionando, tem um monte. Mortalidade infantil, etc. etc. Indicador de 
que a educação pública não funciona tem um monte: o Ideb, Prova Brasil, 
a prova internacional aí, que eles fazem, sei lá o quê. Tem um monte, 
para mostrar que não está funcionando. Qual o indicador para mostrar 
que  a  comunicação  pública  não  está  funcionando  no  país?  O  que  a 
gente...? Como é que se mensura isso? Não é, são coisas subjetivas, a 
gente não consegue medir.  Não consegue mostrar,  tanto para o poder 
público, para quem tem poder de decisão, quanto para a sociedade, que é 
quem se beneficiaria com um conteúdo de comunicação complementar, a 
gente não consegue fazer isso. 

Aqui, a gente quer fazer. Tenho certeza que, aqui, tem um grupo 
reprodutor  e  multiplicador  de informação,  que vai  voltar  para lá,  para 
buscar  a  mobilização  necessária  para  fazer  isso  que  vocês  estão 
sugerindo, propondo e perguntando:  “Por que não fazer mais parcerias 
com o movimento social?”. 

Que tipo de parcerias  que a gente pode fazer  com o movimento 
social? Se fizermos parcerias com o movimento social, nós vamos estar 
ampliando a audiência,  no sentido de estamos alcançando mais gente, 
mais  pessoas  que  precisam dessa  nossa  comunicação  ou  não?  Vamos 
estar reproduzindo apenas aquilo que já é feito.  Aliás, a formação das 
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mesmas lideranças que são reproduzidas ou a formação da mesma elite 
do país, do ponto de vista cultural e educacional brasileiro, e de exercício 
da cidadania. 

Eu, recentemente, tive um dado que eu tenho, estou há dez meses 
na presidência em busca dele, e o Eduardo me trouxe, essa semana. 

É, para a gente saber, em quantas capitais tinham, ali? Nem dez. 
Sete. Além daquelas que nós medimos no Ibope, o Distrito Federal, São 
Paulo e Rio de Janeiro, outras mais, inclusive, aqui. Aí, a gente soma tudo 
à audiência da TV Brasil, com todas essas parceiras nossas – nas nossas 
três,  mais  quatro  outras  parceiras  –  e  a  gente  não  chega num traço 
somando tudo, entendeu? 

É  traço.  Agora,  é  traço  por  quê?  Estamos  60  anos  atrasados. 
Sessenta  anos.  Como  é  que  eu  consigo  disputar  audiência,  assim, 
amarrado pelas amarras do regime estatal, porque eu sou uma empresa 
estatal, e, ao mesmo tempo, tendo que disputar audiência, tendo que ter 
a flexibilidade, tendo que ter o regime para disputar a audiência com as 
privadas. Como é que se faz isso? 

A  gente  está  buscando  caminhos.  Nós  estamos  negociando 
internamente, dentro do governo, estamos negociando com quem precisa 
negociar, o Tribunal de Contas da União. Eu estive com o presidente do 
Tribunal, essa semana. Estamos negociando com o Ministério Público do 
trabalho. Estamos negociando com os representantes dos funcionários. A 
gente tem que encontrar uma solução, no nosso modelo organizacional, e 
temos  que  convencer  as  pessoas  que  nós  somos  importantes  e 
precisamos ter apoio financeiro. Sem recursos, não faz. 

Tem gente que não gosta que eu diga isso, mas televisão é cara. 
Rádio é cara. Você tem que manter transmissor, e numa região, não é, 
grande  e  de  difícil  acesso  é  mais  caro,  ainda.  Eu  não  quero  fugir  à 
responsabilidade. Eu quero dizer: nós estamos batalhando. Nós estamos 
buscando o como é possível. 

Agora, não é fácil, e sem a ajuda de vocês, de vocês mobilizarem as 
suas correntes sociais, de vocês mobilizarem as pessoas que precisam e 
convencê-las de que elas precisam, porque é isso mesmo. Bota lá a FM, 
no assentamento, e o pessoal fica feliz. Se a FM não fala dos conflitos, não 
fala dos direitos, não fala daquilo que as pessoas têm que buscar, essas 
pessoas vão... Eu tenho certeza que consumidoras, elas serão. Porque, 
hoje, nós temos uma nova classe média que está podendo consumir e 
está aprendendo a ser consumidor, não é? 

O direito do consumidor está prevalecendo, na maior capital do país, 
na eleição, não é? É o direito ao consumidor que está prevalecendo lá. O 
direito  do consumidor.  Não o  crédito  do  cidadão,  não  é?  O direito  do 
cidadão é... Nós, que estamos aqui, porque entendemos a importância da 
comunicação pública, é que temos que ensiná-lo que ele tem o direito de 
dizer e o direito de saber, o direito do cidadão. 
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Eu  sei  que  tem  representações,  e  as  representações  são 
importantes,  são  relevantes,  mas  é  preciso  que  essas  representações 
passem para o cidadão que o direito é deles. Por isso, às vezes, a carta é 
mais  importante  para  esse  cidadão  do  que  ele  pensar  em  tirar  o 
documento, em fazer outra coisa. Ali é que é a importância. A importância 
de  a  gente  enxergar  o  ouvinte  como  cidadão  e  ele  expressar  a  sua 
cidadania. É preciso criar outros mecanismos. É preciso, também, que as 
representações tenham voz. E isso a gente está construindo, dentro do 
projeto. Não acontece, não é?

Mas  eu  queria,  também,  lembrar,  aqui,  ao  Evandro,  que  se  o 
‘Dezinho’ estivesse filmando, hoje, ele tinha um programa para mandar os 
seus  filmes:  o  Repórter  Brasil,  que  tem  Outro  Olhar,  e  está  aqui  o 
Guilherme, que trabalhou, até pouco tempo, produzindo o outro olhar. E 
tenho  certeza  que  ele  teria  colocado  os  vídeos  do  ‘Dezinho’  no  Outro 
Olhar. E se o ‘Dezinho’ nem conhecesse, não soubesse como chegar até 
ao Guilherme, ele podia entrar no portal da EBC e postar o seu vídeo lá, e 
ele ia chegar até ao Guilherme, para que o Guilherme colocasse o vídeo 
dele. Então, já fica a ponte feita, nesse momento, com 20 anos de atraso, 
é isso? Mas em tempo. Eu diria isso.

Olha,  nós  temos...  A  nossa  maior  dificuldade,  além  dessa  da 
sociedade  não  entender  o  que  a  importância  dessa  política  pública,  é 
também o Estado Brasileiro  ter  muitas prioridades,  e  que são aquelas 
prioridades emergenciais e que precisam ser feitas rapidamente, para dar 
conta da gente reduzir as desigualdades no país mais rapidamente. 

E  aqui,  quando  a  gente  fala  de  comunicação  e  do  direito  à 
comunicação, é algo que a gente enxerga, mas é num médio prazo, longo 
prazo.  Todas  as  coisas  que estão no médio prazo e longo prazo,  elas 
precisam  ser  pensadas  não  como  uma  ação  imediata  e  direta,  mas, 
primeiro,  como uma estratégia.  O  que falta  ao  país  é  uma estratégia 
nacional de comunicação. Os militares tinham, mas os civis não colocaram 
nada no lugar. 

Então,  tem  que  ter  mobilização  por  um  Fórum  Nacional  da 
Comunicação Pública que pense, com participação social, uma estratégia 
nacional  de  comunicação  pública,  que  vá  da  infraestrutura  de 
comunicação  ao  direito  de  espectro,  ao  direito  de  distribuição,  até  a 
produção do conteúdo e o acesso aos meios de distribuição de conteúdo, 
seja  aqui,  no  Brasil,  seja  no  exterior,  e  a  transformação  disso  numa 
indústria. Nós não podemos também dar esse nome, indústria. 

Porque  se  construirmos  na  diversidade,  construirmos,  e  na 
quantidade,  não  é,  potenciais  produtores  independentes  de  conteúdo, 
vamos  estar  produzindo  a  qualidade  que  pode  nos  transformar  num 
player  internacional  no  mercado  que  mais  cresce  no  mundo,  que  é  o 
mercado  da  produção  cultural  de  comunicação.  Então...  E  de 
conhecimento, por intermédio da comunicação.
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Então, não sei se atendi a todas as perguntas. Eu tentei falar de 
modo mais abrangente e filosófico. E, depois, a gente pode falar naquilo 
que o Bráulio colocou, como a parte da questão dos nossos transmissores, 
etc. 

SRA. BETH BEGONHA: Antes de passar a palavra para o próximo 
componente  da  Mesa,  eu  gostaria  de  registrar,  ainda,  a  presença  do 
diretor-geral  da  EBC,  o  Eduardo  Castro,  jornalista;  da  Luciana  Couto, 
coordenadora  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  obrigada,  Luciana;  do 
Ricardo  Lima,  assessor  da  Presidência  da  EBC,  nosso  companheiro;  e 
Hidelma Santiago, professora da Universidade Federal do Pará. Hidelma.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK: Obrigada,  Hidelma,  pela 
presença. 

SRA.  BETH  BEGONHA: Eu  passo  a  palavra,  agora,  então,  à 
Adelaide, por favor.

SRA. ADELAIDE OLIVEIRA: Opa! Aqui,  vamos estrear  esse. Eu 
acho  que  foi  o  Fernando  que  falou,  logo  no  início,  sobre...  Cadê  o 
Fernando? Fernando? Que ele falou sobre o que era chamado de convênio 
entre a Funtelpa e o sistema Rômulo Maiorana. Esse convênio não existe 
mais. Tem até uma decisão que está na Justiça, mas não existe mais. Não 
existe mais nenhum repasse do Governo do Estado para esse grupo. 

A Funtelpa inaugura, hoje, a sua repetidora de número 69, a 69ª, 
em Mocajuba, não é? A Regina pode até falar um pouquinho da retomada 
dessas torres, que iniciou na gestão anterior e continua. 

Por que nós ainda não estamos, aqui, pedindo aí, licença... Já que a 
gente falou, um pouquinho de televisão, nesse momento, eu vou ficar à 
vontade, porque eu sou cria, também, de televisão. Então, assim, nós já 
protocolamos,  desde  2007,  a  Fundação  pede,  junto  ao  Ministério  das 
Comunicações, o requerimento solicitando um canal, aqui, em Marabá – 
não só em Marabá.  Mas,  aqui,  eu tenho,  inclusive,  as  datas.  Eu pedi, 
porque  eu  sabia  que  isso  vinha  à  tona  e  era  importante  que  vocês 
tivessem essa referência, também. 

Ano  passado,  em  novembro,  nós  estivemos  com  o  secretário 
Genildo,  no MiniCom, levamos para ele  e  falamos:  “A gente não quer 
estar  aqui,  em  Marabá,  nem  em  Santarém,  nem  em  Xinguara,  nem 
Altamira como repetidora. Nós queremos estar como geradoras”. Qual a 
diferença básica? Ou seja, não só receberia os sinais da TV Cultura, que 
carrega com ela... Obviamente, a espinha dorsal do sinal é a TV Brasil. 
Mas a gente teria, aqui, uma redação, teria cinegrafistas, teria repórteres, 
teria  produtores  e  teria  editores.  E  isso  tem  um  pouco  mais  de 
complexidade. 

Infelizmente,  essa  burocracia...  Todo  mundo,  aqui,  o  presidente 
Nelson  pode  até  falar  um  pouquinho  mais...  Não  é  tão  simples  você 
conseguir, as rádios comunitárias sabem disso. As rádios universitárias, 
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alguém  falou  que  a  UFPA,  aqui,  vai  conseguir.  Então,  assim,  é  um 
processo mais lento do que gostaríamos. Nós sentamos com ele... 

E existe a possibilidade – eu vou aproveitar a oportunidade, que eu 
estou  aqui,  não  vou  perder  isso  –  que,  junto  à  EBC,  a  gente  possa 
acelerar esse processo. E, ano que vem, a ideia é que fosse esse ano, a 
gente protocolou um novo pedido, o estudo de viabilidade de canal, em 
março  desse  ano.  Uma  análise  do  estudo  de  visibilidade,  viabilidade 
técnica,  perdão,  para inclusão dos  canais  como geradora.  E,  aqui,  em 
Marabá, seria o canal 59, e já canal digital, não o canal analógico. A gente 
aguarda. 

Isso demora, não é simples. Talvez, com a parceria, e eu sei que a 
EBC já está estudando isso, porque nós chegamos a trocar  e-mail, eu, 
Eduardo e o presidente, que uma TV federal... A TV federal, próxima às 
TVs estaduais, possa acelerar, possa acelerar esse processo. A gente está, 
de fato,  nessa expectativa,  também. A gente quer  estar,  aqui,  o  mais 
rápido possível, e a gente tem falado com muita frequência. 

Em Santarém,  a  gente  conseguiu,  agora,  como  repetidora.  Mas, 
assim, não é o ideal. A gente quer está lá como geradora. Então, eu acho 
que essa questão está respondida.

O Fernando... Vários professores, não é? O Fernando, da Federal, 
também, falou sobre a possibilidade de capacitação, em parceria com a 
Funtelpa,  a  EBC.  Cadê  o  Fernando?  Fernando,  é  possível,  sim.  A 
Secretaria  de  Comunicação  tem  um  projeto  que  chama  Biizu,  que 
capacita,  em vários  lugares,  estudantes,  ensino  médio,  para  que  eles 
possam  gerar  conteúdo  nas  suas  escolas,  façam  seus  próprios  blogs. 
Jamais  acontece.  A  gente  pode  pensar  isso,  junto  à  Secretaria  de 
Comunicação, mas a Funtelpa estaria aberta. Como esteve, por exemplo... 
E aí,  eu vou falar  isso para o ‘Pipoca’,  como esteve...  Por exemplo,  a 
gente recebeu, eu acho que, em abril ou março desse ano, uma comissão 
do MST. Eles tinham uma pauta extensa com o Governo do Estado, e 
incluía uma cláusula que era da comunicação, que era levar, por exemplo, 
essas oficinas, para os assentamentos e tudo mais. 

Já...  Que é isso,  não é?  Que é fruto  dessa conversa.  E,  quando 
chegaram lá,  foi  engraçado, porque, assim, a gente reuniu três  vezes, 
coloquei jornalistas do lado, eu disse assim: “Olha, a gente pensa junto, 
mas vocês vão ter que produzir o conteúdo que é interessante para vocês.  
A gente pensa junto essa linha ideológica, que vocês querem, o que é 
importante”. Só que eles sumiram, ‘Pipoca’. E nós íamos produzir isso, nós 
íamos afinar esse material nos estúdios da Rede Cultura, da Cultura FM, 
para que a gente pudesse colocar na OT. Mas aí, eles não voltaram lá, 
com a gente. Mas que bom que... Eu me lembro que eles levaram um 
DVD do Catalendas e tudo mais. Mas que bom que, de alguma forma, 
surtiu efeito essa conversa, já, que fizeram. 
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Alguém citou...  O  Alysson  citou  sobre  a  FM,  esse  tipo  de  coisa. 
Assim, eu vou falar de um modelo que, hoje, acontece na FM, que não 
acho que é um exemplo, mas é um modelo que a gente faz. Hoje, a cada 
uma da música da Rádio Cultura, da FM, 25%, obrigatoriamente, no nosso 
playlist é música paraense. Só música paraense. E aí, você tem o carimbó 
de pau e corda, você tem uma guitarrada, você tem um tecnobrega, não 
é? Você tem música popular paraense, mas, obrigatoriamente, 25%. 

Aí, você tem uma música, fora esses 25%, instrumental. Qualquer 
música instrumental. Você tem uma música estrangeira, e o restante, está 
dividem no que a gente chama de MPB, ou novos... E aí, novos pode ser 
Emicida, Tiê,  Tulipa Ruiz,  coisas que são muito recentes,  ou então, os 
consagrados, Chico, Caetano, Lenine. Então, a gente faz esse playlist. 

É um modelo... Eu costumo falar isso, porque, assim, é um modelo 
muito feliz. A gente usa esse playlist. Se a gente for usar aquele modelo 
clássico da pizza, a gente pega 25%, e 25% só toca música paraense, tá? 
Isso é, toca Sebastião Tapajós, toca o pessoal que está aqui e tudo mais.

Alguém falou sobre a possibilidade que o material audiovisual que 
está  sendo  produzido,  aqui...  Eu  acredito  que  seja  um  núcleo  de 
Parauapebas  que  faz  isso,  não  é?  Eu  os  conheço,  a  gente  já  fez  um 
material com eles, algumas... A gente fez matérias, já, com eles. E eu não 
vou  lembrar  o  nome  da  pessoa,  mas  um  que  faz  parte,  um  desses 
realizadores, a gente tem um projeto que, junto com o sinal digital da 
televisão,  que deve começar...  que deve ser,  agora,  em novembro.  O 
nosso transmissor chega no próximo mês, o transmissor HD. 

Nós  temos  um  projeto  que  chama  Sonora  Pará,  e  que  a  gente 
mapeou 20 realizadores de audiovisual no estado, não é? Doze deles são 
da capital, mas a gente tem gente de Santarém Novo, de Santarém, de 
Parauapebas. Se eu não me engano, também alguém de uma cidade do 
Marajó, que eu não me recordo qual, agora. E aí, fizemos o convite para 
eles e demos para eles um artista. E eles vão fazer o material com esse 
artista, e a gente vai colocar dentro da programação. Mas eu conheço e, 
assim, a gente tem começado a estreitar o diálogo com eles. Então, é 
interessante.

Eu queria falar, rapidamente, sobre a Rede Cultura. A gente tem 
hoje  a  Rede  Cultura  de  Rádio.  A  gente  está  conversando,  já,  com o 
Bráulio,  para  estender,  para  atuar  junto  com  essa  Rede  Pública  das 
Rádios, na Amazônia. Mas há... Aqui, no estado, existe a Rede Cultura de 
Rádio, que hoje tem 20 emissoras, muitas delas emissoras comunitárias, 
que  recebem  por  mês  R$  600.  E  vocês  sabem,  quem  é  de  rádio 
comunitária, que R$ 600 pode fazer muita diferença dentro de uma rádio 
comunitária. E, no nosso contrato, eles exibem, eles transmitem o Jornal 
da Manhã, de sete da manhã às oito horas. O intervalo é das rádios, elas 
fazem o que quiserem com esse intervalo. E, também, todo o resto da 
programação é franqueado. 
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Então, como a gente transmite o Campeonato Paraense de Futebol, 
essas rádios podem transmitir o campeonato, o jogo, ou um programa, ou 
um musical da tarde, o que eles quiserem, está franqueado. Mas o que 
eles  teriam,  de  obrigatório,  era  transmitir  o  Jornal  da  Manhã.  Isso  já 
funciona com 20 emissoras. Não é o suficiente, a gente quer estender e 
aumentar critérios. Algumas rádios comunitárias entraram, mas, assim, 
critérios. 

Obviamente, a gente quer qualidade no sinal, que elas sejam FMs, 
mas a abrangência, para a gente, é muito importante, para que a gente 
possa colocar esse jornal,  o  Jornal  da Manhã,  que é o carro-chefe  da 
programação jornalística da Cultura FM. 

Deixa ver se eu tenho mais alguma coisa que possa acrescentar, 
aqui. Bem, falei do canal, que seria o 59, em Marabá. Eu creio que só. Se 
eu... 

Uma outra experiência que a gente começou a afinar, agora, eu pedi 
até para um amigo confirmar a quantidade de reservas, ele não... Acho 
que a mensagem não chegou a tempo. Nós sentamos, há duas semanas, 
com o Imazon e a Conservação Internacional, que são duas ONGs. Eles 
querem  fazer  material.  Como  eles  conhecem  todas  as  reservas,  eles 
dizem que as rádios comunitárias – e em muitas dessas reservas, assim 
que são extremamente distantes – só têm um sinal de rádio, elas não têm 
a instrumentalização para produzir conteúdo. 

Então,  eles  sentaram com a  gente,  perguntaram assim:  “Vamos 
tentar...”. Rede Cultura, Cultura, Funtelpa. Eu falo Cultura, que eu acho 
mais gostoso do que Funtelpa. Funtelpa é feinho, assim. Então, assim, 
Cultura,  Imazon e Conservação Internacional,  que a gente possa fazer 
programas, programetes e que a gente possa, a partir  daí,  uma parte 
desse conteúdo, a gente vai usar no Jornal da Manhã, mas a gente vai 
disponibilizar para o Imazon e para a Conservação Internacional, para que 
eles possam sair  com a sua cópia.  Eu não chamo cópia pirata,  chamo 
cópia popular. Aprendi, inclusive, numa reunião com o MST, não é? Que 
eles possam levar para essas rádios comunitárias e digam assim: “Olha, 
temos quatro, cinco programetes falando sobre essas reservas”. 

Eles  não têm muita  verba,  a  gente fez  para  eles  um orçamento 
mínimo, para que isso pudesse ser produzido durante dois meses e que, 
no  terceiro  mês,  eles  pudessem já,  a  partir  de  janeiro,  em  todas  as 
viagens, levar esse material. 

Então, assim, sempre que possível a gente tenta conversar e pensar 
o formato que a gente possa, também, ser capaz de produzir, sem que 
atrapalhe a produção que a gente tem lá, a quantidade de produção, mas 
que possa, de alguma forma, contemplar esse parceiro que nos procurou. 

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Ufa,  Adelaide.  Você  está 
trabalhando muito. [risos] Então, é superimportante essas informações... 
Mais perto. Lá, tem que ser mais longe. 
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A minha amiga Regina Lima, por favor. 

SRA. REGINA LIMA: Eu acho, como você disse mesmo, ufa, não é? 
Eu acho, assim, só para colaborar, acho que o Nelson colocou muito bem 
as questões que foram levantadas. A Adelaide levantou isso. Eu acho que 
o papel do gestor é esse, é ou dar continuidade ou implementar coisas 
novas. 

E  eu  fico  feliz,  não  é?  Na  verdade,  eu  fico  feliz  com  esse 
desempenho. Desempenho do Nelson, que também sucedeu a Tereza e, 
cada vez mais, se empenhando para que a gente... Está correto quando 
se diz que a comunicação é pública. Ela é pública. Mas frente ao que o 
próprio  Nelson  falou,  ao  histórico  da  comunicação,  nesse  país,  um 
histórico privado de comunicação. E nós fomos, infelizmente,  educados 
pelo modelo, que é esse modelo hegemônico de educação privada. 

Então,  não  é  fácil  trazer  conteúdos  que  digam  que...  Como 
colocaram aqui, onde vocês se vejam na programação, não é uma tarefa 
fácil, não é? Exatamente por essa dimensão que é o país, essa dificuldade 
de chegar, a escassez, muitas das vezes, de recursos. Então, isso não é 
fácil, realmente. É um grande desafio. 

Agora,  toda  comunicação,  todo  jornalismo,  porque,  às  vezes,  eu 
digo vamos fazer jornalismo público. Todo jornalismo, ele é público, ele é 
social, ele é de interesse da sociedade. Então, eu acho que, do ponto de 
vista administrativo, daquilo que se há possibilidade de fazer... E só queria 
ressaltar uma coisa que o Nelson falou, que eu acho que é importante... 
Para que esse projeto... Ele é um projeto que ele está se constituindo. 
Para  que  esse  projeto  prevaleça,  independentemente  de  que  qual  o 
governo, qual o partido passe por ele, é preciso que a sociedade abrace 
essa causa como um projeto  dela,  como cogestora e gestora principal 
desse  projeto.  É  só  como  isso  sobreviverá.  Se  não...  Quer  dizer,  o 
trabalhar que está se procurando fazer, de constituir essa comunicação 
pública, a gente faz. Não chegamos ainda... Duvido que cheguemos a ter 
esse ideal de comunicação, mas eu acho que a sociedade, ela tem um 
papel principal.

 Quando a gente usa como exemplo a BBC de Londres, como um 
modelo de comunicação pública, mas eu tenho certeza que se for lá, na 
BBC,  nós  vamos  nos  deparar  com  os  mesmos  problemas  que  a  EBC 
enfrenta,  que  o  Nelson  enfrenta,  na  gestão  da  empresa.  O  mesmo 
problema que a Adelaide enfrenta lá, na Funtelpa. Eu sei que não é fácil. 

Agora,  claro,  se  você  olhar  uma  BBC  de  Londres,  ela  tem  um 
histórico diferente do nosso. Hoje, a gente diria que, majoritariamente, o 
que sustenta a BBC é, exatamente, a contribuição da sociedade. Eu não 
sei nem se chegaremos a esse estágio. Talvez, se a sociedade abraçar, 
que é a história que o Nelson falou, aqui, da mobilização, se a sociedade, 
ela  abraça  esse  projeto  e  é  ela  que  garante  a  sustentabilidade  desse 
projeto, pode ser que cheguemos, um dia, que a sociedade também seja a 
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maior, além do que ela já, é através dos seus impostos, mas que ela seja 
a maior defensora desse projeto e que nada possa abalar. 

Então,  só  dizer  que  eu  acho  que,  administrativamente,  quem 
poderia falar realmente, é o Nelson. E a Ouvidoria está lá, para receber 
não  só  reclamações,  elogios,  pedidos  de  informação,  e  estamos  à 
disposição para isso. E acho que a sociedade, esse exemplo da audiência 
pública,  ela  é  importante,  porque  ela  dá  essa  capacidade,  não  só  de 
ouvirmos ou de sermos acessados à distância, mas da gente estar olhando 
a cara de vocês. Eu, ainda, agora, até ri, porque ‘Pipoca’, não é? [risos] E 
a atuação do ‘Pipoca’, aqui, nessa região, no Movimento dos Sem-Terra, é 
importante a gente olhar. Eu digo que é materializar. 

Às  vezes,  a  gente  fala  tanto  com  as  pessoas,  via  e-mail,  via 
telefone, a gente não consegue sequer imaginar como é essa pessoa e 
qual a atuação dela na região, da qual ela participa. Aí, eu acho que a 
audiência pública, ela tem essa capacidade de materializar, de olhar e de 
respondermos e de sermos questionados. Mas olhando um para a cara do 
outro. Embora a gente tenha outros mecanismos, dentro da EBC, como a 
Ouvidoria,  o  Conselho  Curador,  do  qual  vocês  podem,  também,  se 
manifestar. 

Mas eu acho o que ato de olhar e o ato, como eu acredito que a 
maioria que veio, aqui, da EBC, não conheciam. Ou se não conheciam, o 
estado,  não,  conhecem Belém,  mas  não  conheciam Marabá.  Ainda  há 
pouco a pessoa que está dando suporte logístico para a gente, ele disse 
assim:  “Nossa, eu fico feliz quando as pessoas lá de Brasília...”. Porque 
essa noção de eixo, de eixo do centro e periferia, isso ainda é muito forte 
no  país.  “Imagina,  o  povo  lá  de  Brasília  vir  aqui,  em  Marabá.” Ao 
contrário, eu disse para ele:  “Imagina, vocês, de Marabá, estarem nos 
recebendo”. Então, eu acho que essa é que tem que ser a relação, não é? 
Uma relação de proximidade e de conhecer. 

É aquilo que eu falei no início: pode até ser que não tenhamos nesse 
momento condições de atendermos a tudo que vocês... Eu anotei aqui, a 
tudo que vocês estão colocando. Mas eu acho que esse caminho, essa 
proximidade, para mim, já é um primeiro passo, para que a gente possa, 
se  não  conseguir  tudo,  mas,  pelo  menos,  dar  esse  passo  inicial  para 
conseguir. E eu acho que vir, não é? E eu parabenizo a Adelaide. Eu acho 
que a gente vir para esses debates é importante. Ouvir, ouvir o que as 
pessoas estão pensando. 

Às vezes, a gente até está fazendo coisa lá e que vocês não têm 
conhecimento. E esse evento... Eles te dão a oportunidade que você fale. 
E que as coisas também se tornem visíveis, públicas, até as dificuldades 
que a gente tem. Eu chamo das feridas, que muitas vezes o gestor, a 
gente cobra muito de quem é gestor,  não é? Não quer fazer,  não faz 
porque não quer, é má vontade. Bom, mas lá na ponta você tem a maior 
dificuldade financeira de colocar em prática os projetos. E mais do que 
colocar  em  prática,  é  fazer.  Muitas  das  vezes,  a  gestão  do  governo 
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entendeu o papel da comunicação. Talvez como o país, nós padecemos 
tanto  de  dificuldades  na  educação,  dificuldades  na  saúde,  que  pensar 
comunicação é o menor dos nossos problemas. Quando a gente esquece 
que a comunicação, ela pode ser prevenção da saúde, ela pode ajudar no 
processo de educação. Mas inverter essa noção da comunicação como um 
papel  prioritário,  inclusive,  como um processo preventivo  de questões, 
infelizmente, a gente ainda está num processo que eu diria inicial. 

Então,  eu,  assim,  na  verdade,  queria  aproveitar  e  dizer  que  é 
importante  para  a  gente.  É  importante  a  gente  estar  lá,  receber  as 
comunicações de vocês, mas de também ter essa oportunidade de trazer 
pessoas que não conheciam o Pará. Ontem, quando a gente desceu do 
avião,  todo mundo:  “Uau,  que calor”. Todo mundo veio de Brasília  de 
casaco, quando chegou ali, pega aquela... Então, é essa a realidade, é 
essa a diversidade de toda a ordem que você tem, nesse país gigantesco, 
e essa possibilidade da gente estar junto, aqui, nos conhecendo. E com 
possibilidade  da  gente...  Refletirmos  isso  nos  conteúdos  que  são 
produzidos,  seja  através  de  produção  própria  da  EBC,  seja  nas 
coproduções,  seja  através  da  parceria  com as  TVs,  com as  rádios  do 
estado. Eu acho que é louvável a iniciativa.

Agora, nós ainda precisamos de muito para chegar lá. Mas isso, uma 
coisa é certa, eu tenho que ressaltar que é o que o Nelson falou: a gente 
precisa  que  a  sociedade  abrace  esse  projeto.  O  que  vai  garantir 
continuidade desse projeto é a sociedade entender que esse é um projeto 
dela. Nelson está lá de passagem. Daqui mais uns anos, vem outro. E aí, 
para a gente garantir esse processo só vai ser quando vocês abraçarem. E 
brigar por ele. É brigar por esse projeto. Mais do que qualquer iniciativa 
nossa, que ainda não contempla 100% dos que vocês querem, eu acho 
que é vocês. O que vai dar o termômetro vai ser vocês. 

Nessa cobrança permanente, ainda que, às vezes, é chato, porque 
fica cobrando toda hora. Mas eu acho que esse é o papel. A sociedade, ela 
contribui para esse projeto, então, ela é a que fiscaliza, a que cobra para 
ver se está funcionando. Às vezes, incomoda, porque a gente sabe das 
dificuldades como gestor. Mas se não fosse esse parâmetro da sociedade, 
eu digo que é o nosso termômetro... Se não for ele, se fosse unânime, 
todo  mundo:  “Ah,  está  ótima  a  gestão  do  Nelson”, eu  acho  que  ele 
perderia até o parâmetro para fazer a gestão dele. O que dá parâmetro 
para ele é, exatamente, aquilo que diverge, que nos dá possibilidade de 
refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Se estamos no caminho 
certo, vamos explicar para vocês. Se não estamos, a gente vai ter que 
pensar de que maneira reorganizamos essa proposta. 

Então, eu acho que o Nelson tocou num ponto que eu acho que é 
importante, hoje. Estar dentro da TV, seja de que mecanismo for, eu acho 
que isso ainda é o menor dos nossos problemas. Nós precisamos é que a 
sociedade abrace esse projeto. É esse abraço forte, de integração, é que 
vai garantir à EBC, vai garantir que a Funtelpa, cada vez mais, transmita. 
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Se não for isso, não tem como. A gente precisa forçar esse processo da 
comunicação  pública,  efetivamente,  através  dessa  mobilização  da 
sociedade. É isso, Ana. Obrigada.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Obrigada,  Regina.  Secretário 
Melquíades, por favor. Para suas considerações.

SR. MELQUÍADES JUSTINIANO SILVA: As nossas considerações 
serão rápidas. Colocando de forma sucinta e clara,  que todo o serviço 
público  essencial,  nós  temos  ainda  que  caminhar  para  a  conquista  de 
avanços significativos.  Quer no campo da área social,  da educação, da 
saúde,  da  logística,  da  infraestrutura  e  da  comunicação.  Só  nos  resta 
compreender  a  necessidade  de  colocar  uma  única  palavra  ou 
intencionalidade que o Nelson disse, aqui,  para nós, que poderia estar 
resumindo a resposta dele apenas em uma palavra: mobilização. 

É desta forma, talvez, que cada um de nós poderemos remeter a 
nossa  contribuição  valiosa  para  que,  verdadeiramente,  possamos  ter 
definidas políticas públicas que garantam a qualidade da realização dos 
serviços.

O Evandro colocou um questionamento que, de fato, é pertinente: a 
quem serve a comunicação social? Para alguns segmentos, para algumas 
estruturas.  Portanto,  ainda  há  necessidade  de se  persistir  na  ideia  do 
debate coletivo, da reflexão e da possibilidade de estar avançando rumo à 
qualidade  da  comunicação  pública  social.  Eu  não  posso  dizer  que  a 
comunicação,  ela  é  qualitativa,  quando  ela  serve  a  interesses  ou  a 
projetos  individuais.  Ela  tem  que  estar  a  serviço,  acima  de  tudo,  da 
cidadania brasileira. E é nesta direção que a gente tem que caminhar. 

Agora,  nós  temos  que  caminhar  no  conjunto,  em  rede,  porque 
isoladamente  fica  difícil  para  as  conquistas  que  ainda  se  fazem 
necessárias. E este momento, sem dúvida nenhuma, ele é um momento 
indutor  desta  ideia.  Nós  estamos  abrindo  para  as  conversas,  para  os 
entendimentos, para os diálogos, e se buscar, também, as sugestões para 
se descobrir ou se perceber os novos caminhos, para que nós possamos 
caminhar dentro de um novo tempo e dentro de uma nova era.

Portanto,  eu  quero  agradecer  a  este  rico  momento  de  debates 
interessantes e participações, também, que percebi, aqui, muito lúcidas. E 
que eles irão contribuir para uma reflexão plena. Muito obrigado e tenham 
todos um bom final de semana e do dia de trabalho, com relação a essa 
audiência pública.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Obrigada, secretário. O professor 
Evandro  solicitou  para  fazer  uma  reinscrição.  Por  favor.  Antes?  Ah, 
desculpa. Ele pode falar antes? Você é que manda. Não, por favor... Por 
favor, Evandro.
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SR.  EVANDRO  MEDEIROS: Então,  só  para  dizer  que  eu  sou 
professor  universitário,  eu  não  conhecia  o  Guilherme,  nem  a  EBC 
profundamente. E sou realizador cultural, também. 

Nos  últimos  anos,  desde  2004,  nós  produzimos  nessa  região  12 
documentários.  Alguns  com qualidade Full  HD,  inclusive  resgatando as 
imagens  do  ‘Dezinho’,  produzindo  novos  documentários,  a  partir  das 
imagens dele. Inclusive, veiculando esses documentários em processos de 
mobilização  social,  para  sensibilizar  a  sociedade  no  julgamento  de 
pistoleiros,  fazendeiros,  responsáveis  pelo  assassinato  de  camponeses, 
numa parceria com o Movimento dos Sem-Terra, Comissão Pastoral da 
Terra, a Fetagri. Levando esse material a assentamentos, fazendo sessões 
de  cinema  em  assentamentos,  inclusive,  veiculando,  nessas  sessões, 
produções que estão e passam na própria TV Brasil, com animações, com 
outros  filmes  documentários,  com  outras  produções  nacionais. 
Conseguimos uma articulação com a programadora Brasil, para acessar os 
filmes  produzidos  nacionalmente.  E  em  sessões  em  escolas  públicas, 
acampamentos de reforma agrária, e sempre com grande público. 

Isso para dizer que há uma mobilização. Há uma discussão sendo 
feita em relação à comunicação e às alternativas de comunicação e as 
possibilidades de fazer comunicação crítica em uma outra perspectiva não 
alienante. E há produções sendo materializadas, de qualidade. Além disso, 
há  a  iniciativa  do  próprio  movimento  com  organização  de  rádio 
comunitária. 

Ocorre  que,  assim como a  rádio  do  movimento  foi  fechada pela 
Polícia Federal, teve seus equipamentos apreendidos, lacrados, aquilo que 
a gente faz, a gente faz com muito esforço e recurso próprio. Alguns dos 
equipamentos  que a gente  usa na produção foram comprados com os 
nossos próprios recursos financeiros. Então, há uma mobilização, há uma 
iniciativa de produção e para o nosso... Para a nossa alegria, as pessoas 
que  assistem  aos  filmes,  as  pessoas  que  escutam  a  rádio  têm 
receptividade. Não é real que o povo não gosta da programação da TV 
Brasil,  da  TV Cultura  ou  desse  tipo  de  programas  que  são  veiculados 
nessas TVs ou rádio. O povo não tem acesso. A TV Brasil chegou a um 
padrão de TV que é muito superior,  não só porque os programas são 
críticos, mas a estética, a poética, a linguagem da TV é muito superior aos 
outros programas de TV a cabo. 

Então,  isso  é  atrativo,  isso  é  interessante.  As  pessoas  não  têm 
acesso.  Porque  se  elas  não  achassem  interessante  e  atrativo,  nossas 
sessões de cinema seriam esvaziadas. E elas são sempre lotadas.

Fazer TV é caro, fazer rádio é caro, por isso que a TV liberal usava 
os  equipamentos  da  Funtelpa,  mas...  Ainda  bem  que,  como  falou  a 
Adelaide, as coisas estão mudando. 

E disso tudo, Nelson, a grande questão que eu acho que é a nossa 
principal reivindicação, aqui, é se perguntar em que a EBC atuará para 
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poder colaborar com essa mobilização. Porque fazer mobilização necessita 
uma  logística,  necessita  recursos,  instrumentos.  Quer  dizer,  a  EBC 
assumirá a defesa da democratização dos meios de comunicação? A EBC 
institucionalizará  como...  Na  sua  grade,  um  movimento  através  de 
programas,  de  propaganda,  no  rádio,  na  TV,  dizendo:  “É  preciso 
democratizar?”.  Ela  será  um  instrumento  dessa  disputa  pela 
democratização das telecomunicações? 

Beleza,  alguma  coisa  já  foram  ditas,  não  é?  E  se  elas  se 
materializarem,  perfeito.  Vem  ao  encontro  daquilo  que  a  gente  está 
propondo.  Mas  a  mobilização  feita  pelos  movimentos,  ela  carece  de 
instrumentos que deem maior alcance. E aí, eu acho, penso, que a EBC é 
um instrumento importante nisso, desde que seja da política da empresa 
o  compromisso  com  isso  e  a  colaboração,  inclusive,  para  criar  essas 
estratégias de comunicação pública no país. Eu te diria que elas existem. 
Elas não, ainda, foram consolidadas, sistematizadas e ganharam espaço, 
para se apresentarem à sociedade como um todo. 

Mas o debate sobre a democratização e a instituição de uma rede de 
comunicação pública, ele está percorrendo vários espaços, inclusive, aqui, 
entre  a  gente.  Por  isso,  a  gente  fez  questão  de  estar  aqui,  não 
massivamente,  mas com as principais lideranças dos movimentos e da 
universidade, que estão nesse debate. Obrigado.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Eu passo a coordenação para a 
Beth Begonha, de novo. Só para a gente organizar um pouco o nosso 
trabalho, agora, serão mais cinco intervenções, não é isso, Beth? Tá. 

‘Pipoca’ vai se reinscrever. Eu peço que você faça com a Mariana. E 
eu vou fazer um limite. Vamos definir o seguinte: a partir da segunda fala, 
a gente encerra as inscrições, se não isso vai se estender muito. Pode ser 
assim? Todos concordam? Então, está bom. Beth, por favor. 

SRA.  BETH  BEGONHA:  Olha,  eu  queria  pedir  licença  para 
agradecer  aos  ouvintes  que  vieram  aqui,  aos  que  estão  nos 
acompanhando  pela  internet,  acompanhando  toda  a  audiência.  Um 
agradecimento especial à Débora Cabral, que era nossa ouvinte constante, 
lá em Altamira, no Pará, e fazia a rádio lá. E rádio é uma coisa que a 
gente aprende a fazer, também, ouvindo, não é? Então, essa expansão do 
sinal para toda a Amazônia é muito importante, porque as pessoas, de 
fato, gostam do trabalho da rádio. 

O nosso próximo convidado a ocupar, aqui, a tribuna, é o Antônio 
Marcos Martins Almeida, que também é nosso ouvinte, e que viajou por 
mais de 20 horas para estar, aqui, conosco. 

Você vai participar, Antonio? Fico muito feliz, porque ele cruzou esse 
Pará só para poder nos dar a alegria da sua presença, ele que conhece 
bem a Rádio Nacional. Seja bem-vindo. Cinco minutos, Antônio.

[palmas]
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SR.  ANTÔNIO  MARCOS  MARTINS  ALMEIDA: Muito  bom  dia. 
Quando  a  gente  fala  sobre  comunicação,  a  democratização  da 
comunicação é importante. Mas é importante, também, perceber que a 
sociedade não tem uma cultura de assistir a TVs públicas, assim como não 
tem a cultura da educação. 

Quando o time fulano de tal perde, o cara fica zangado, mas não 
fica zangado quando o filho dele chega nove horas da escola.  “Por que 
você  veio,  menino?”  “Ah,  porque  não  tinha  merenda.  O  prefeito  não 
pagou  a  professora.”  Então,  o  que  acontece?  Esse  processo  da 
democratização da comunicação... Acontece isso. 

Poucas pessoas nessas comunidades já ouviram falar sobre o marco 
regulatório. Aquele marco que vai revolucionar a comunicação no Brasil, 
que vai acabar com esse monopólio. A Constituição Federal já proíbe o 
monopólio. O que a gente tem é o monopólio da comunicação, no Brasil. 

Os  comunicadores...  Só falar  uma coisa,  aqui:  os  comunicadores 
principais das rádios comunitários, eles não fazem essa mobilização, ele 
não incentiva, dizendo assim: “Olha, pessoal, vamos assistir à TV pública, 
vamos ouvir rádio pública”. Não, não faz isso. 

O que a gente tem é uma minoria... O que a gente... Aprende isso 
no movimento social, porque o movimento social é uma escola, é uma 
universidade que te  repassa o direito,  não só o  dever,  mas o  direito: 
“Olha, você tem direito de se comunicar, você tem direito de falar o que 
você pensa, de manifestar”. Porque a comunicação é um direito humano, 
assim como a saúde e a educação. Mas uma parcela da sociedade não 
conhece isso. 

Eu me desloquei lá de Uruará. Eu saí, ontem, de Uruará, por volta 
de dez horas da manhã, e vim até aqui, porque acho importante. Acho e 
foi importante ouvir a contribuição dele, ali, quando ele falou sobre essa 
não  cultura  da  sociedade,  de  não  assistir,  porque  estamos  atrasados, 
atrasadíssimos.  O  que  acontece,  também,  é  que  mesmo  estando 
atrasados,  os  nos  comunicadores  populares,  das  rádios  comunitárias, 
ainda não têm essa cultura. 

Eu  estava  falando  com a...  Eu  trouxe  até  o  nome dela,  aqui,  a 
Luciana, que as rádios comunitárias estão vestidas de comerciais, que as 
rádios  comunitárias  estão  preocupadas  com  a  audiência,  não  estão 
preocupadas com promover a cidadania, promover a comunidade local, 
que é o que diz os princípios da rádio comunitária. Então, é aí que a EBC 
tem que entrar. 

Qual é a parceria que a EBC vai fazer com as rádios comunitárias, 
no Brasil, para mudar esse perfil? Porque se não mudar esse perfil das 
rádios comunitárias, daqui a dez anos, nós não temos rádios comunitárias. 
Temos  o  nome de rádios  comunitárias,  mas  o  perfil...  Conheço  rádios 
comunitárias nessa região, aqui, Amazônica, na Região Nordeste, que não 
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promovem  a  cultura  local.  Não  toca  uma  música  regional,  tá?  Eles 
acabam... Não... 

A rádio, eu conheço rádios que são monopólios de música sertaneja. 
Não  dão  oportunidade  para  ouvir  as  boas  músicas  da  MPB,  nem  o 
carimbó, nem as músicas de Parintins, aqui, na Região Amazônica. Como 
é que você vai promover a comunidade se você não fala dela, se você não 
dá oportunidade, se você não fala da doceira que está fazendo o doce? Se 
você não  vai  lá  na escola,  falar  da  educação:  “Olha,  a  educação é  o 
melhor  meio  para  se  libertar,  porque  o  conhecimento  expulsa  a 
ignorância, liberta a mente, faz a gente pensar diferente”. E os grandes 
comunicadores populares não fazem isso. Eles se dizem comunicadores. 

Eu conheço essas rádios daqui, da região da Transamazônica, uma 
boa parte,  e são poucos os comunicadores, de fato, comunitários. Eles 
estão preocupados...  Têm locutores  que começam o  programa falando 
assim: “Em nome de supermercado fulano de tal”.  Tá?  “Em nome de 
fulano de tal.” Eu não tenho um comercial, no meu horário. Faço das dez 
ao meio-dia, e não tenho um comercial, porque não estou a serviço de 
quem quer que seja, estou a serviço da comunidade.

Então, a comunicação, se você faz comunicação, se você cobra do 
governo  e não vai  para cima do governo,  não apoia  o  governo...  Um 
exemplo que eu vou citar, aqui, para vocês é o povo argentino. O povo 
argentino...  Foram para a rua, foram para as ruas apoiar o governo a 
fazer um novo marco regulatório da Argentina. E eu... Me dá uma inveja 
quando eu vejo o marco regulatório da Argentina, quando ele diz que a 
frequência de rádio não é para ser vendida, não é para ser leiloada, é um 
direito de cada pessoa usar. Muito obrigado.

[palmas]

SRA.  BETH  BEGONHA: Lembro,  então,  que  esse  é  o  último 
momento para as inscrições, tá? Nós, ainda hoje, vamos ouvir, já estão 
inscritos o Alano Cavalcante, a Francisca Oliveira, a Agda Campos. E eu 
chamo, agora, a professora Hidelma Santiago da Silva, para participar, 
aqui, da nossa audiência.

Ok,  professora.  Olha,  dizer  também  que  nós  estamos  sendo 
acompanhados lá, na Rádio Nacional da Amazônia. Daqui a pouquinho, 
estaremos levando as primeiras notícias no jornal da Amazônia, toda a 
Amazônia  acompanhando  essa  nossa  audiência,  aqui,  em  Marabá,  no 
Pará. 

Eu chamo, então, para cinco minutos de exposição, Agda Campos. 

A  Agda  Campos,  que  se  encaminha  para  a  tribuna.  Durante  a 
participação  da  Agda  Campos,  ainda  poderá  ser  feita  a  sua  inscrição. 
Depois, encerraremos essa parte da audiência. 
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SRA. AGDA CAMPOS: Bom dia a todos. Eu sou da Fetagri, sudeste, 
aqui, do Pará. Eu gostaria de parabenizar pelo debate, pela qualidade do 
debate. 

Esse debate, ele poderia ser muito bem mais potencializado com a 
participação do nosso campo, das pessoas que, realmente, ouvem a rádio, 
ouvem os conteúdos que são repassados por essa programação. Que pena 
que, hoje, esse período que a gente está vivendo... Agora, a gente tem 
estratégias políticas de como fazer política um pouco descontextualizadas, 
porque  separa  de  vários  acontecimentos  da  sociedade.  É  um  período 
eleitoral,  em  que  estão  prefeito  e  vereadores,  e  muitas  pessoas  se 
afastam para dizerem que estão fazendo a dita política. 

Eu sinto falta desse público, porque eles são uns dos sujeitos que 
têm uma voz fundamental nesse debate. Eles poderiam relatar com mais 
propriedade, sugerir propostas mais concretas. 

Parabenizo  a  UFPA  pelas  pesquisas  e  estudos  que  tem  feito  a 
respeito da comunicação, acompanhado os projetos de assentamentos e 
acampamentos, e conhecem bastante a realidade, aqui, da região.

E dizer, também, que a maioria dos sujeitos que moram no campo, 
hoje, não estão presentes, não tão pelo fato de não ser interessante esse 
momento,  mas  porque  nós  precisamos...  Eu  acho  que  é  uma  coisa 
importante falar: precisamos criar estratégias de como esse público pode 
participar desses momentos. 

A gente sabe que, aqui, a locomoção, as estradas são ruins. Eu vejo 
desde  o  início,  quando  eu  entrei,  aqui,  o  pessoal  fala:  “Está  sendo 
transmitido via internet”. Só que o sinal de internet, aqui, na nossa região 
praticamente não é tão bom, não é? Sinal de celular, no campo, às vezes, 
você tem que subir ou em cima de uma... Não vou dizer uma castanheira, 
para não exagerar tanto, mas você tem que andar quilômetros, você tem 
que pegar um ponto e, assim mesmo, a voz fica falhando, não é? 

Mas falar dessas dificuldades para vocês, para que possam entender 
tanto  as  pessoas  que  estejam  nos  ouvindo,  por  outros  meios  de 
comunicação, de que esses sujeitos que estão aqui e que precisam falar, 
potencializar esse debate, que talvez não vão ter essa oportunidade, não 
é? Pedir, já de início, que a gente repense até o final dessa plenária a 
possibilidade, porque eu acredito que essa aproximação é um ensaio de 
uma longa conversa, que a gente possa pensar em um outro momento, 
em uma outra plenária, em que essas discussões possam ser feitas mais 
claramente. 

Eu parabenizo o movimento que vocês estão fazendo nos estados. 
Eu acho que já é um engatinhar desse projeto. Vocês vão ter sugestões, 
creio que muito ricas, se esse for, realmente, o objetivo da EBC, não é? 
Vocês vão ter muitos conteúdos a serem repassados, muitas informações 
do nosso Brasil, que a gente conhece pouco, ainda, pela dimensão que é, 
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mas também pela falta de oportunidade que é se dar a esses sujeitos a 
voz, o falar. 

Eu  ouvi,  em  outros  momentos,  que  os  conteúdos  que  são 
repassados  têm  algumas  dificuldades  não  só  de  chegar  até  a  essas 
pessoas, mas de conhecer, realmente, a realidade deles, não é? Mas não 
é pelo fato de que essas pessoas não queiram. A gente sabe que a gente 
quer. Mas como chegar lá, como viabilizar, como a gente ter um contato 
mais próximo, tanto de Brasília como das outras regiões? 

E o Estado do Pará, creio que a Amazônia, são vários estados, uma 
diversidade muito grande, muito rica. E que a comunicação, ela meio que 
padrão, o que você houve falar no sudeste do Pará, você ouve falar no sul 
do Pará, você, talvez,  pode ouvir falar até em Manaus, não é? É uma 
coisa, assim, muito... É muito padrão, ainda.

Eu acho que, além disso...  Eu tinha uma outra pergunta a fazer, 
mas... Se eu conseguir pegar até lá, eu me reinscrevo, mas para falar é 
isso, não é? Como a gente pode viabilizar? Como a gente pode viabilizar 
esses sujeitos a estarem participando? 

Uma  das  coisas  que  foram  colocadas,  também,  a  questão  da 
política, porque disse que o radio, esse rádio de ondas curtas, ele está um 
pouco escasso, quase... São pessoas já bem antigas, com bastante idade, 
que conservam o seu, ainda, porque também não têm acesso. 

Então, acho, assim, um pouco complicado falar de uma coisa que 
você, talvez, nem conheça muito bem. Então, esse ensaio, aqui, ele é rico 
por isso. E é lamentável, porque a gente não tenha a participação desse 
público, que são essenciais, a voz deles, para esse momento. 

É só isso. Talvez, eu retorno para me inscrever, só para... Obrigada.

[palmas]

SRA. BETH BEGONHA: Caminhamos para as últimas participações. 
Eu  queria  convidar  a  Francisca  Oliveira,  para  estar,  aqui,  ocupando  a 
tribuna, e fazendo parte dessa nossa audiência pública. Ela que é da Rádio 
Berokan FM.

SRA. FRANCISCA OLIVEIRA: O meu bom dia a todos. Eu quero 
dizer  que é uma honra estar  participando dessa plenária  com a Rádio 
Nacional da Amazônia. 

Eu  gostaria  de  perguntar  quantos  representantes  de  rádios 
comunitárias estão presentes, representando suas rádios, nessa plenária? 

Então,  eu  não  me  apresentei.  Eu  sou  a  Francisca  Oliveira.  Sou 
diretora presidente de uma rádio comunitária que se chama Berokan FM, 
que leva o nome do rio, que é o Rio Maria.

E  quero  dizer  que,  desde  criança,  eu  já  acompanhava  a  Rádio 
Berokan. Aliás, a Rádio Nacional da Amazônia. Me sinto, assim, muito feliz 
em  conhecer  o  diretor,  em  conhecer  o  pessoal  que  organiza  a 
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programação que vai para lá, apesar de que, agora, a gente, participando 
de uma rádio comunitária, não tem mais aquele mesmo acesso que teria 
antes. Mas, durante muito tempo, desde o amanhecer ao anoitecer, era a 
Rádio Nacional da Amazônia. Eu aprendi a conviver, a conhecer todos os 
locutores pelo nome. Então, era, assim, um carinho muito importante, que 
eu acredito que a gente traz esse carinho e vai levar durante toda uma 
vida,  o  carinho  pela  equipe  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia.  E  dizer, 
também, que essa iniciativa é bem-sucedida, é parabenizada por todos os 
ouvintes.

A Rádio Comunitária Berokan FM, ela surgiu logo quando foi liberado 
o  sinal,  daí  a  equipe  já  organizou  e  já  conseguiram  montar  a  
Rádio Comunitária Berokan FM, em Rio Maria.

A gente tem muitas dificuldades. E eu gostaria de perguntar, aqui, 
para a equipe da Rádio Nacional da Amazônia, com o segmento da rádio 
comunitária,  se a  audiência  caiu,  ou o  que aconteceu,  ou se  tem um 
intercâmbio,  se  tem  como  manter  um  intercâmbio  com  a  rádio 
comunitária. Porque eu acredito, assim, que a rádio comunitária, ela deve 
ser, mais ou menos, filha, não é? Porque ela tem o mesmo gênero, ela 
tem o mesmo gosto de se fazer ouvir, como a rádio comunitária. 

E  eu  gostaria,  ainda,  de  perguntar,  como  a  Rádio  Nacional  da 
Amazônia,  ela  poderá  estar  fortalecendo  a  programação  musical,  a 
programação  jornalística  da  rádio  comunitária,  no  que  diz...  Cultural, 
ambiental, direitos humanos, assim por diante.

Quando  eu  falo  do  cultural,  esse  ano,  a  gente  organizando  a 
programação... Resolvemos estar... Como que se diz? Generalizando, não 
é? Gênero de música para cada horário. E a gente percebeu a grande falta 
da música cultural. O horário de música cultural veio, ficou, assim, meio 
vazio. A gente gostaria de saber como a rádio pode estar contribuindo 
para fortalecer o espaço cultural. 

Outra  coisa,  também, que eu gostaria  de saber  é  como a Rádio 
Nacional  pode  estar  contribuindo  com a  formação  dos  radialistas.  Até 
porque diz: a rádio comunitária, ela não tem, assim, um caráter de estar 
profissionalizando ou com a programação apresentada por profissionais da 
comunicação, porque é uma rádio popular e, então, os apresentadores é o 
pessoal do movimento, é o pessoal das associações e, às vezes, fica um 
pouco difícil a gente estar levando aquela linguagem adequada, no sentido 
da formação e da informação para o ouvinte.

Eu gostaria de saber, ainda, qual o canal direto, isso para se manter 
uma informação. Aliás, é isso, qual o canal direto para se manter uma 
informação, assim, com a....? Ou seja, manter um diálogo com a Rádio 
Nacional da Amazônia. Até porque a rádio comunitária, ela transmite a 
Voz  do  Brasil,  ela  transmite  programas  como  o  Prosa  Rural,  e  as 
informações que vêm das agências que são ligadas ou produzidas pela 
Voz, pela Rádio Nacional.
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Eu acredito que é isso, não é? É um pouco do que eu pude estar 
relacionando, aqui. Muitos colegas já falaram, que já contemplou o que a 
gente poderia, também, estar perguntando, aqui.

SRA. BETH BEGONHA: Chamamos, então, o nosso último inscrito, 
sendo  que  o  ‘Pipoca’  pediu  a  reinscrição.  Então,  essa  é  a  última 
participação; da primeira vez, no caso, do Alano Cavalcante, isso, que 
participa da nossa audiência pública do Conselho Curador da EBC sobre a 
Rádio Nacional da Amazônia e comunicação na Região Norte. 

SR. ALANO CAVALCANTE: Olá, gente, bom dia. O meu nome é 
Alano  Cavalcante.  Eu  sou  comunicador  de  rádio,  aqui,  de  Marabá.  Eu 
trabalho na Itacaiúnas AM. E nós...  Nós...  Eu levei para o rádio...  Nós 
levamos para o rádio, a equipe que me ajuda, a comunicação de uma 
forma um tanto diferenciada. Nós deixamos de lado aquela comunicação 
formal e profissional, eclética, e lá, na rádio, ‘nós fala, assim, uns trem 
meio  diferente,  uns  negócio  arrumado’.  Toca  ‘umas  moda  sertaneja 
jeitosa’ mesmo, sabe? 

E, graças a Deus, nós conseguimos êxito com isso. Fizemos uma 
programação diferenciada, saímos daquela formalidade: “Olá, muito bem, 
bom  dia,  sejam  muito  bem-vindos”. E  ‘nós  diz’  assim:  “Aô,  pessoal! 
Aumenta o som do rádio, que agora vai esbagaiar o trem tudo, agora”. É 
mais ou menos por aí.

Eu queria dizer da satisfação de estar aqui, junto dessa equipe dos 
universitários,  dos  presidentes,  do  pessoal  formado  aí.  Talvez,  o  meu 
vocabulário, talvez, o meu raciocínio não atinja aquilo que vocês estão 
discutindo,  aqui,  porque eu não tenho  nem formação,  não tenho nem 
segundo grau, tá bom? 

E eu também queria dizer da satisfação de estar diante da equipe aí, 
que  compõem  a  Rádio  Nacional  de  Brasília,  da  Amazônia,  do  Rio  de 
Janeiro. Eu já conheci, pessoalmente, Luciano Barroso, Luiza Inez. Estive 
nos estúdios da Rádio Nacional  de Brasília,  enquanto ouvinte,  e eu fui 
moleque criado ouvindo rádio. A minha mãe, lavadeira, pendura o radinho 
de pilha no jirau de lavar roupa, e eu tinha que ficar ali perto, porque ela 
tinha que me vigiar. Então, eu era obrigado a ouvir o rádio, e aquilo foi... 
Apesar de não ter a voz do rádio, mas eu tenho muita força de vontade 
para fazer rádio.

E eu paguei para trabalhar na rádio. Primeiro, eu paguei, comprei o 
horário. E, depois, graças a um diretor, foi reconhecido o trabalho, ele me 
chamou e, hoje, eu sou carteira assinada e faço rádio dessa forma.

Então...  Ah, e eu queria dizer à Beth que é muito bom te ouvir. 
Muito bom te ouvir, que voz. [risos] 

Gente, eu queria perguntar ao pessoal aí, eu vim parar aqui meio 
por acaso. Eu estava ouvindo o programa do meu amigo Cristian Silva, 
que a gente trabalha na mesma rádio, quando foi falado sobre o assunto. 
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Eu  estava  tomando  banho,  tomando  banho,  tentando  ouvir,  assim, 
rapidinho, então eu achei que era uma espécie assim de um Congresso, 
de um simpósio, sabe? Aí, eu falei: “Eu vou lá nesse negócio”. E aí, eu vim 
para  cá,  cheguei  aqui,  vi  o  que  negócio  tomou  outro  rumo,  é  uma 
audiência pública. Será que vão mandar me prender eu? E agora, como é 
que vai ser? 

Então,  gente,  eu  queria  perguntar  para  vocês  o  seguinte:  se 
existe... Se não existe, eu queria deixar como sugestão, porque das falas 
que foram feitas, aqui, parece que só a moça que me antecedeu que se 
preocupou com o que eu vou dizer agora. Se existe uma forma de chamar 
o comunicador à sua responsabilidade. Porque, assim, como eu falei para 
vocês, eu fiz todo esse trajeto para chegar aqui, no que eu vou dizer, 
porque, como eu disse, eu paguei para fazer rádio. Então, alguém foi lá e 
reconheceu:  “Pô, esse cara faz um negócio diferente, vamos botar esse  
cara,  aqui,  de  volta  na  rádio”. Me  reconheceram,  colocaram  carteira 
assinada, eu recebo por isso, apesar de ter uma vida independente do 
rádio, eu tenho outra vida, eu sou vendedor, representante e tal. 

Mas,  assim,  de  que  forma  que  a  organização,  a  EBC,  está 
preocupada em chamar o comunicador  de rádio para que ele  venha a 
tomar ciência  da sua responsabilidade?  Se existem projetos  assim,  de 
congressos, de encontros, de simpósios, para que o comunicador de rádio 
sinta o peso da sua responsabilidade e saber o que ele vai fazer na rádio, 
para não ficar como o nosso amigo lá, de Uruará, disse assim: “A rádio se 
tornou um negócio comercial, e a gente precisa ser mais cultural, precisa 
ser mais informativo”.

Eu fiquei... Eu fiquei, assim, pensativo sobre o que os universitários, 
os professores, aqui, falaram, o pessoal da faculdade, muito interessante. 
É uma proposta muito legal. Mas vale lembrar o que o moço lá, eu não 
estou vendo a placa, aqui, agora, o Nelson, ponderou, porque, realmente, 
ninguém liga o rádio para ouvir a cultura. O pessoal quer ouvir ‘Eu quero 
tchu, eu quero o tchá’, o parapapá e a cerveja está gelada. Infelizmente, 
gente. Infelizmente. 

Ninguém liga o rádio na Rádio Cultura, na TV Cultura... No tempo 
que eu morei em Brasília, eu gostava muito de ouvir a Nova Brasil FM, 
uma  música  totalmente  diferenciada.  Apesar  de  que  o  meu  horário  é 
exclusivamente sertanejo e toca moda raiz, caipira, viu, amigo de Uruará? 
‘Nós fala’ muito sertanejo lá, viu? Então, é muita moda raiz, muita música 
que fala do boiadeiro, do sentimento do sertanejo, do apaixonado, que 
aquele  grande  amor  que  ele  sentia  foi  embora  e  tal,  aquela  dor  de 
cotovelo mesmo. É como diz aí, é a dor do chifre, mais ou menos assim. 

Então,  assim,  que  proposta  que  a  EBC  tem  para  trazer  o 
comunicador  a  conhecer  a  sua  responsabilidade,  ele  estar  atrás  do 
microfone, de fazer um negócio legal, uma informação, por mais que seja 
cultural, como eu faço. Mas, assim, eu fico perdido no meio do negócio. 
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Eu não tenho ninguém para me orientar,  para saber  que rumo que o 
comunicador está tomando. 

Para  vocês  terem  uma  ideia  da  coisa,  nós  estamos  falando  de 
comunicação, mas eu não sei cadê o comunicador. Dos locutores e dos 
apresentadores e comunicadores que eu conheço,  aqui,  de Marabá,  eu 
estou vendo, aqui, o Cristian Silva. Eu não estou vendo ninguém da FM, 
ninguém da  AM.  Eu  não  estou  vendo  aqui  o  Zeca  Moreno,  o  Antônio 
Marcos. Eu não estou vendo o Fabiano Moreira.  Eu não estou vendo o 
Elson Gomes. Eu não estou vendo o Lelysson(F) [02:36:47] Oliveira. Cadê 
o pessoal que faz a comunicação? 

Então, assim, de que forma que a gente pode envolver esse povo, 
integrar,  trocar  um  e-mail,  trocar  uma  informação,  para  que  o 
comunicador, de fato, faça, em si, a comunicação. Que se há esse projeto, 
eu queria que fosse... Tornasse público, e a gente se envolver com ele, 
não é? 

E contemplando a palavra daquele outro rapaz que estava, aqui, que 
tem a barba assim, e a palavra do Nelson, contemplando isso aí, eu queria 
perguntar o seguinte. O meu tempo já estourou, não é, Beth? Desculpa. 
Para finalizar, perguntar: existe a possibilidade de criar um espaço nas 
rádios do Brasil inteiro igual ao horário político? Porque o horário político é 
gratuito e obrigatório. Ah, está ali, o rapaz, ali, da barba, ali. É gratuito e 
obrigatório, não é verdade? Não, é o outro rapaz da barba lá. [risos] 

O horário político é gratuito e obrigatório. Eu tenho certeza que se o 
horário  político  fosse comprado pelos políticos e  colocado,  assim,  num 
horário assim aleatório aí, que não fosse obrigado a entrar em cadeia e 
fosse  penalizado  e  tudo,  eu  tenho  certeza  que  o  pessoal  ia  continuar 
ouvindo ‘Eu quero tchu, eu quero tchá’. Tenho certeza disso. 

Então,  assim, tem um jeito  de fazer,  tornar  um espaço cultural? 
“Olha, toda rádio tem que ter uma hora de cultura aí.  Um negócio de 
informação. Uma coisa legal para o povo”. Mas é obrigatório. 

Muito obrigado. Desculpa pelo tempo estourado. Foi um prazer estar 
com vocês.

SRA. BETH BEGONHA: Bom, e para encerrar as participações, vou 
chamar o ‘Pipoca’, o Eldenilson Monteiro, que volta, porque ele pediu para 
falar mais uma vez, comentar a fala anterior dos nossos integrantes da 
Mesa.

SR. ELDENILSON MONTEIRO: Na verdade, não era comentar. É 
que  eu  esqueci  de  fazer  uma  coisa  que  era  importante.  Porque,  na 
verdade,  as  falas  estão  se  complementando,  não  é...  Eu  não  vim 
questionar por quê. Eu vim questionar porque eu quero entender, não é? 
E,  ao  mesmo  tempo,  me  integrar  no  processo,  e  o  movimento  está 
disposto,  inclusive,  a  isso,  porque  quanto  mais  a  gente  estiver  nessa 
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dinâmica de estratégia, tem que ocupar todos esses espaços possíveis de 
atuação, não é? Então é tranquilo, assim.

Agora, tem uma coisa que a gente faz no movimento, que a gente 
pensa muito, que é a preocupação com a educação. E a gente tem uma 
proposta  que  é  fazer  com que  os  nossos  assentamentos  se  tornem... 
Erradiquem  o  analfabetismo.  Então,  os  companheiros  nossos,  os 
camponeses que têm... Muitos não sabem ler e escrever.  Nós estamos 
fazendo uma tentativa forte de tirar um dia e dizer assim:  “Olha, esse 
assentamento,  aqui,  botar  uma bandeira  lá,  é  livre do analfabetismo”. 
Uma propaganda que, para a gente, é uma causa, que a gente acha que o 
nosso povo tem que, no mínimo, ter condição de, no mínimo, a aprender 
a ler e escrever e, automaticamente, a usar as consequências do processo 
educativo, não é? Para se tornarem seres, sujeitos, de fato, para fazer a 
coisa pelas próprias mãos.

Então, a gente queria ver nessa possibilidade, também. Como é que 
é... ? Porque eu lembro... Eu falo pela minha infância, lá em Bragança. 
Tinha um programa que era do governo federal, no tempo da ditadura 
mesmo, que era de educação pela rádio, não é? Aí, eu não sei como é que 
a gente pode ver, aqui, juntando um novo melhoramento pedagógico dos 
professores,  das  universidades,  da  turma  que  está  ligada  com 
comunicação e todo mundo. Se a gente pode pensar um grande programa 
grande programa que a Rádio Nacional, que a EBC possa ajudar, também, 
a constituir uma relação. Que possa ser possível da gente ir para o interior 
e fazer, continuar fazendo esse trabalho de educação. Porque mobilização 
sem educação, para a gente, é meio complicado, não existe. Tanto que – 
aprendendo com o Nelson um pouco, não é? – eles  fizeram isso,  eles 
estão educando o povo o tempo todo a ser isso que a gente critica. 

Então,  a  gente  vai  ter  que  fazer  um  trabalho  duro  de  também 
educar o povo a ser... A lutar pela sua própria liberação. Então, é uma 
tarefa nossa. Eu acho que a rádio pode... A Rádio Nacional, a EBC pode 
contribuir com isso. A gente podia ver como é que a gente pode, também, 
fazer uma articulação, nesse sentido, com a própria universidade e tal. 
Como que a  gente  pode...  Que tem,  agora,  o  Fórum de Educação do 
Campo e tal. Como que a gente pode pensar isso, entendeu? 

É claro que não é para dar a resposta, é a gente ver como que a 
gente vai se articulando. Então, eu quis trazer isso de volta.

E, agora, escutando o pessoal... Só para fechar um pouquinho. Eu 
me lembrei  da experiência nossa, da rádio comunitária nossa, que é a 
Palmares FM, não é? Rádio Comunitária  Camponesa Palmares  FM. Nós 
temos  um  conjunto  de  rádios,  aqui,  na  região,  tudo  comunitária  e 
clandestina,  porque  a  gente  não  consegue  tirar  o...  Não  consegue 
legalizar, vai tocando. 
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Mas tem uma coisa que a gente aprendeu. Não é o povo, de fato... 
“Ah, porque o povo gosta de escutar.” Isso não é verdade. O povo escuta 
o que colocam para ele escutar. 

Três experiências práticas nossa, lá na Palmares. Não tinha naquela 
região, só tinha uma tal de Arara Azul, ainda tem, mas eles não faziam 
programa  sertanejo.  Nós  fizemos  o  programa  sertanejo,  com  música 
caipira,  não  com  esse  sertanejo  universitário,  não  é?  Mas  botava, 
também, universitário. Mas potencializava. Por quê? Porque o nosso povo 
gosta da música caipira de raiz. Botamos. Uma semana depois, a rádio 
deles lá estava criando uma rádio de música caipira, de música sertaneja. 

A  gente...  Eles  não  tinham  programa  de...  Eles  não  tinham 
programa religioso. A gente fez um programa religioso, porque no nosso 
assentamento  tinha  um monte  de  religião,  a  gente  juntou  o  pessoal, 
disse: “Bora fazer um programa em que a gente junte as religiões” e tal... 
Fizemos um programa religioso. Dois meses depois, a rádio deles tinha 
um programa religioso. 

Eles  não tinham programa de músicas  paraenses,  como a gente 
fala. Na verdade, paraense é uma complicação, porque Pará, isso aqui 
tudo  é  Pará,  não  é?  Mas  as  músicas  que  naquela  região  lá,  onde  a 
Adelaide mora... Porque eu acho o Pará um celeiro... Eu estou fechando, 
só para pegar essa experiência. É um celeiro de produção musical, que a 
gente... Infelizmente, se os músicos paraenses soubessem sacar isso... A 
minha terra, porque eu nasci lá, não é? Verdade. Isso. [risos] 

Se  os  músicos  paraenses  fossem  mais  unidos,  nós  estávamos 
desapontando em um monte de lugar. O problema é a disputa interna 
que,  infelizmente,  não  faz.  Mas  o  celeiro  musical  que  existe  nesse 
estado... A gente começou a pegar esse material e começou a fazer... Um 
menino lá, um menino nosso, de 14 anos, começou a fazer um programa 
que  era  só  de  lançamento.  Só  que  a  gente  começou  a  sacar  que 
lançamento, para a gente, é: tem lançamento antigo e novo, porque o 
povo não escutava. Vamos lançar a música do Chico Buarque, que nunca 
tocou.  É  lançamento.  E,  ao  mesmo  tempo,  estava  tocando  Amy 
Winehouse e, ao mesmo tempo, lançou Lia Sofia e Cia. 

No outro período, a rádio começou a fazer a mesma coisa, ou seja, 
nós começamos a pautar a rádio comercial. Então, esse negócio de que o 
povo gosta, não é? O povo não escuta. Essa que é a questão. 

Agora, para a gente, só foi possível fazer isso depois de um embate 
tremendo, inclusive, dentro da própria rádio, e de formação política, e de 
formação em técnica e qualificação, que isso é um outro canal, também, 
que a gente pode fazer como que vai fazer. É possível ajudar a nossa 
companheirada,  aqui?  Como  ele  falou,  agorinha:  não  tem qualificação 
para esse negócio. 

É possível ajudar esses meninos a elaborar melhor o programa? Por 
exemplo,  teve  uma  turma  nossa  que  está  começando  a  elaborar 
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radionovela. Para trazer de volta a radionovela. Por que não? O menino 
foi,  inclusive,  com a ajuda da TV aí,  da cultura do Pará,  não é? Eles 
fizeram uns programazinhos e uma outra entidade lá, e fizeram um monte 
de...  Aprenderam  a  fazer  novas  técnicas.  E  o  menino  começou  a 
desenvolver  isso.  Vai  ser  bom,  eu  não  sei  no  que  vai  dar,  mas... 
Experimentar técnicas de qualificação, fazer radionovela, fazer não sei o 
que mais, inventar outras coisas que a rádio pode trazer de volta.

Então, isso só pode ser possível se tiver formação política, também, 
e técnica, também, não é? Porque é uma... Ter uma TV com decisão, não 
é? 

Só para poder, porque eu fiquei escutando, me lembrei disso. Mas 
eu queria falar da educação. Desculpa aí. Obrigado, também.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Terminamos, Beth? 

SRA.  BETH  BEGONHA: Terminamos,  então,  a  participação  dos 
inscritos. E eu passo a palavra para a Ana, para que ela conduza para as 
considerações da Mesa. 

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Obrigada. Eu tenho a impressão 
que as perguntas, nesse segundo momento de contribuições, são muito 
específicas,  não  é?  Perguntas  e  contribuições,  sugestões.  Então,  eu 
gostaria de... Eu acho que quem deve falar é o Bráulio. Não é, Bráulio? E 
o Nelson, evidentemente. Começaríamos com o Bráulio. Tá, Bráulio, tá? 

SR. BRÁULIO RIBEIRO: Vou controlar,  aqui,  mais ou menos, o 
tempo para não estourar muito. 

Bom, vamos lá.  Eu queria começar por uma questão mais  geral, 
mais  ampla,  que  dialoga  um  pouco  com  a  fala  do  Nelson  e  com  as 
contribuições  que  o  Evandro  e  outros  companheiros,  aqui,  também, 
colocaram.  Qual  é  o  papel  da  EBC nessa  luta  pela  democratização  da 
comunicação? 

Eu entendo que a EBC, ela é fruto da luta pela democratização da 
comunicação. Ela é resultado desse processo. Ela tem um papel... Qual é 
o  papel  da  EBC?  Fazer  comunicação  pública.  Quem  faz  a  luta  pela 
democratização da comunicação é a sociedade. E a sociedade conquistou 
a EBC como instrumento do processo de democratização da comunicação 
do  país.  A  luta  pela  democratização  da  comunicação,  ela  não  vai 
acontecer, ela está acontecendo, e a EBC é uma expressão concretíssima 
desse processo no Brasil. 

Cabe à EBC uma responsabilidade em democratizar a informação e a 
comunicação no Brasil? Sem sombra de dúvida. Mas a gente vai cumprir 
esse papel como? Fazendo comunicação pública. Criando os instrumentos 
que nós... E eu acho que essa audiência pública nos trouxe uma série de 
elementos para a gente voltar para casa e construir projetos e planos de 
ação para fortalecer o trabalho que a EBC está fazendo. Mas eu enxergo a 
EBC como fruto dessa luta, que é da sociedade, fundamentalmente.
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E  aí,  pegando  o  bonde  aqui  na  fala  do  ‘Pipoca’.  O  ‘Pipoca’,  as 
intervenções  dele  são sempre muito  ricas,  assim,  muito  vivas,  não é? 
Quando o ‘Pipoca’ fala desses três exemplos da rádio comunitária, lá do 
assentamento deles, provocando mudanças na programação de uma rádio 
comercial. Eu acho que esse é o trabalho que a EBC... Se pretende fazer. 
Eu acho que essa é a meta que a EBC tem para ela: é se transformar 
numa referência de comunicação de tal maneira que a gente comece a 
influenciar todo o modelo de comunicação no Brasil. É só esse o desafio. 

No caso do ‘Pipoca’, é uma realidade, ali, pequena, micro, e para a 
EBC é, simplesmente, a comunicação no Brasil inteiro. A nossa... O nosso 
campo, vamos dizer assim, de disputa, são todas as televisões privadas, 
os  grandes  monopólios  de  mídia  privada,  no  Brasil,  que  a  EBC  está 
querendo  disputar,  querendo  disputar  referência,  querendo  disputar 
audiência, querendo disputar a leitura do mundo. É só esse o desafio da 
EBC. Então, eu acho que é bem pequenininho.

Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu 
acho  que  a  pequena  experiência  que  o  ‘Pipoca’  coloca,  aqui,  lá  do 
assentamento dele,  é inspirador para o trabalho que a gente tem que 
fazer. É essa disputa que a gente quer fazer. É exatamente o que a rádio 
do assentamento do ‘Pipoca’ fez, é o que a gente quer fazer.

Como é  que  a  gente  pode  fazer  isso?  E  aí,  tentando  responder 
pragmaticamente  algumas  questões,  aqui,  colocadas.  A  gente  precisa 
qualificar os comunicadores da comunicação pública e os comunicadores 
da comunicação comunitária, da comunicação popular, no Brasil. Isso é 
tarefa da EBC? A EBC tem uma importante parte e responsabilidade nessa 
tarefa. 

A  EBC  foi  a  primeira  empresa  de  comunicação  a  firmar, 
recentemente,  um  convênio  com  o  Ministério  das  Comunicações  e  a 
Arpub, que é a Associação das Rádios Públicas do Brasil. Esse convênio, 
ele tem exatamente essa proposta: juntar comunicadores comunitários e 
comunicadores  de  rádios  públicas  em  seminários  de  qualificação  e  de 
capacitação. E a EBC... O Ministério, finalmente, conseguiu um recurso – 
viu, Adelaide? – que era uma das nossas críticas, também, ao primeiro 
formato do projeto, que não tinha recursos, a princípio. Mas o Ministério 
conseguiu alguns recursos para esse projeto e, este ano, a EBC já vai 
realizar três oficinas de capacitação com comunicadores comunitários no 
Rio de Janeiro, em Brasília, e estamos estudando onde, aqui, na Amazônia 
a  gente  deve  fazer  uma  oficina  de  capacitação,  também,  juntando 
comunicadores de rádios públicas e comunicadores comunitários. 

E quando eu falo juntando, é juntando mesmo, porque não é a rádio 
pública ensinando a rádio comunitária a fazer comunicação, não. É a rádio 
pública  e  a  rádio  comunitária  estudando  e  aprendendo  a  fazer 
comunicação  pública,  comunicação  cidadã.  Então,  eu  acho  que  esse 
convênio é um pontapé inicial importante. O convênio está aqui. 
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Bom, então, esse convênio... E esse tipo de trabalho é um trabalho 
de longo prazo, porque o que o Nelson colocava, na fala dele, e que eu 
acho que o companheiro também, que viajou 20 horas para estar aqui, lá 
de uma rádio comunitária,  também colocou,  é  o seguinte:  existe  uma 
cultura de comunicação no país... Em qualquer país, em qualquer lugar, a 
história da sua, da comunicação naquele país estabelece um modo, uma 
forma de ver comunicação, uma dinâmica. É isso. 

Por  que  o  locutor  do  rádio  no  Brasil  fala  de  uma  determinada 
maneira,  se  comunica  de  um determinado  jeito?  Isso  é  uma forma... 
Ninguém ensinou essa... Não existe uma escola nacional de locutores de 
rádio,  no Brasil.  Mas se percebe que os locutores de rádio,  todos eles 
atuam, mais ou menos, de uma mesma maneira, se comunicam de um 
mesmo jeito. Onde que está essa formação? Na cultura da comunicação, 
no Brasil. E é essa cultura que tem que ser mudada. Só que vocês sabem 
que mudar a cultura é um negócio muito demorado, muito complicado, e 
a gente vai levar um tempo para conquistar isso.

Bom, para encaminhar para o final da minha fala, eu queria fazer 
uma  referência,  aqui,  também  ao  debate  sobre  o  novo  marco 
regulatório... Não, desculpa, rapidinho, antes, antes, só falar um pouco, 
aqui, da Rádio Nacional da Amazônia. 

Nós  temos  um desafio  gigante  de  fazer  essa  emissora,  a  Rádio 
Nacional da Amazônia, continuar sendo um veículo importante para essa 
região e para a população dessa região, nos próximos anos. O desafio, ele 
está,  inclusive,  além  da  EBC,  está  na  própria  razão  e  na  própria 
manutenção desse tipo de transmissão chamado ondas curtas. As ondas 
curtas...  E foi colocada, aqui, a dificuldade, hoje,  de você comprar um 
rádio de ondas curtas é apenas uma das dificuldades que esse tipo de 
rádio,  esse  tipo  de  transmissão  está  enfrentando.  A  troca  de  um 
transmissor, de um único transmissor custar R$ 10 milhões, mesmo para 
uma  empresa  grande,  uma  empresa  federal  como  a  EBC,  não  é  um 
dinheiro fácil de você reservar e de você gastar. 

A  gente  sabe  que  qualquer  orçamento,  ele  é  limitado  para  as 
necessidades de uma empresa com o tamanho da EBC. Então, disputar, 
internamente, o orçamento da EBC, e nós precisamos não de um, a gente 
precisa de dois. A gente precisa de R$ 20 milhões. Não é uma disputa 
fácil, no momento em que as ondas curtas passam por uma discussão.

Então,  eu  queria  deixar  registrado,  aqui,  eu  acho  que  para  as 
pessoas que estão aqui, vieram, se depuseram, hoje, a discutir o papel da 
comunicação pública na Região Norte, que a Rádio Nacional da Amazônia, 
de uma maneira ou de outra, seja pela continuidade da transmissão das 
ondas  curtas,  seja  por  outras  formas  de  comunicação  que  vão  ser 
inventadas  e  que  a  gente  vai  inventar,  ela  vai  continuar  fazendo, 
cumprindo esse papel de integrar a Região Amazônica pela comunicação 
pública.
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SR. EDUARDO CASTRO: Estamos inventando uma segunda-feira, 
não, Sr. Bráulio? 

SR.  BRÁULIO  RIBEIRO: Exatamente.  Estamos  inventando  uma 
segunda-feira, que é a Rede Pública de Comunicação. A Rede Pública de 
Rádios  da Amazônia.  Essa é uma forma de fazer  a  Rádio Nacional  da 
Amazônia  continuar  viva,  e  não  só  a  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  as 
emissoras públicas, que fazem comunicação na região, continuarem vivas 
e falando para essa região. 

Então,  é  um  compromisso  nosso.  Eu  acho  que  essa  gestão  já 
afirmou isso, em alguns momentos, é um compromisso da EBC continuar 
fazendo comunicação pública para e com a Região Amazônica. 

E aí, por fim mesmo, para terminar, o marco regulatório. Eu fiquei 
impressionado,  muito  bem  impressionado  com  a  fala...  Desculpa,  eu 
esqueci. É do Antônio, não é? Antônio. Com a fala do Antônio sobre a 
referência da Argentina no processo do marco regulatório. 

Eu acho que se a gente chegar na metade do caminho do que a 
sociedade argentina conseguiu, em termos de conscientização, do papel 
da comunicação como um direito da sociedade, a gente vai fazer uma 
revolução nesse país.  Uma revolução. Os caras,  eles colocaram 60 mil 
pessoas na rua, no dia da votação do novo marco regulatório, na frente do 
Senado  Federal,  para  garantir  a  aprovação  da  lei  do  novo  marco 
regulatório. Sessenta mil pessoas. 

Então, eu acho que a gente está muito distante,  e é isso que o 
Nelson  colocou,  aqui,  na  fala,  que  a  outras  pessoas,  também,  aqui, 
colocaram, a comunicação pública tem que ser uma pauta da sociedade. E 
quando  ela  se  tornar,  de  fato,  uma  pauta  dos  movimentos  sociais, 
inclusive... A gente que... Eu que faço parte de uma entidade, que me 
milito  no  campo  da  democratização  da  comunicação,  os  movimentos 
sociais, eles têm lá a pauta da educação, a pauta da reforma agrária, a 
pauta da democratização da educação, tem uma série de pautas. 

A  comunicação,  normalmente,  entra  com  um  viés  muito 
instrumental na pauta de reivindicação dos movimentos sociais brasileiros. 
É a comunicação como instrumento para potencializar outras pautas, mas 
ainda  não  há  a  comunicação  como  pauta  estratégica,  como  luta  dos 
movimentos. E eu acho que quando... É esse caminho é que a gente está 
fazendo. A EBC é fruto desse trabalho e a gente tem a contribuir, mas não 
apenas,  a  gente  tem  que,  realmente,  contar  com  a  apropriação  da 
demanda pela sociedade brasileira. É isso.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Obrigada. Eu, de comum acordo 
com o Nelson Breve, vou passar a palavra, primeiro, para o Dr. Eduardo. 
Senão ele rouba todas as tuas falas, não é, Eduardo?

SR. NELSON BREVE: [pronunciamento fora do microfone] 
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SR. EDUARDO CASTRO: Obrigado pela consideração, presidentes. 
Obrigado. 

Eu queria ressaltar  isso. Eu já não me contive, aqui, enquanto o 
Bráulio estava falando, porque eu tenho muito claro que a EBC... Rede, 
para EBC, o conceito de rede, ele é muito diferente do que ele é para as 
emissoras comerciais, e eu trabalhei por 13 anos numa grande emissora 
comercial de rede, de rádio e de televisão, que foi a Bandeirantes. Então, 
eu tenho um nítido... Uma nítida compreensão do que é a rede para uma 
emissora comercial e do que deve... E tenho uma nítida imaginação do 
que ela deve ser, para nós, na militância da comunicação pública. 

A  EBC,  para  mim,  ela  é  a  rede  das  redes.  E  a  gente  tem que 
construir isso. Ela é a rede das redes. Ela é uma rede de rádio que reúne 
emissoras  estaduais  na  Amazônia.  Mas  ela  é  uma  rede  de  rádio  que 
também participa das emissoras universitárias. E faz com que a rede de 
emissoras universitárias esteja ligada à rede de emissoras estaduais. E a 
futura  –  temos  certeza,  trabalhamos  para  isso  –  rede  de  emissoras 
comunitárias. 

E, como as emissoras comunitárias, elas não podem reunir-se em 
rede,  mas  elas  podem  receber  o  nosso  material  e  podem  receber  o 
material,  por  exemplo,  aqui,  no  estado,  da Rádio  Cultura,  da rede da 
Rádio  Cultura,  e  podem  receber  das  universidades  que  têm  as  suas 
emissoras de rádio e que têm as suas emissoras de televisão. Essa é uma 
das dinâmicas que eu digo da rede das redes. 

A outra é a rede... Isso para televisão. Para o rádio, eu acho que dá 
gente dá um passo importantíssimo, segunda-feira, e, justamente, aqui, 
na Amazônia, não é? Que é a Rede Pública de Rádios da Amazônia. Mas já 
com essa visão. Não é... Nós não estamos criando uma junção de rádios 
para transmitir  o  que nós transmitimos.  A ideia não é essa. A ideia é 
aumentar o número de pessoas que têm acesso à nossa programação e 
aumentar  o  número  de  pessoas  que  têm  acesso  à  programação  das 
emissoras que querem fazer rede conosco, seja no programa cultural, seja 
no programa de música, seja no jornalismo. Mas é, é ir e voltar. Mas essa 
é uma das redes, que é a rede no ar, rede de rádio, rede de televisão. 

Mas  essas  outras  redes,  fora  do  ar...  Ah,  internet...  Eu  uso  a 
expressão sermos um hub – que é da aviação, não é? – local de junção, é 
um nó onde reúne as pontas para transmissão entre si das informações. 
Um hub das informações criadas e difundidas, a partir da sociedade. 

O  nosso  Outro  Olhar,  que  o  Guilherme...  Estava  na  televisão  e, 
agora, estamos levando para o portal, não é nada mais do que isso, é 
uma bocona para retransmitir aquilo que nos chega. Não somos nós que 
produzimos.  A  gente  faz  a  medição  entre  esse  conteúdo  e  a  tal  da 
qualificação profissional. Porque a gente... Muitas vezes, a gente recebe 
conteúdo,  que  ele  não  é  ruim,  mas  ele  não  transmite  aquilo  que  ele 
pretende transmitir, ele chega com dificuldades de áudio e vídeo, ou ele 
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chega com dificuldades, inclusive, com relação ao Código Penal, não é? 
Ele chega fazendo uma ofensa a alguém que não se defende, ou ele chega 
cometendo uma injúria, e isso a gente não pode permitir que vá ao ar, 
porque a gente não pode dar voz ao crime que estaria sendo cometido. A 
gente tem que ir ao outro lado, para perguntar se o sujeito não quer se 
defender. Enfim, é o hub, é também essa rede. Mas é a rede no âmbito da 
educação  para  o  negócio  da  comunicação  pública,  é  a  rede  para  a 
educação,  para  a  difusão  da  informação  e  do  que  é  a  comunicação 
pública. 

O Bráulio falou desse acordo fechado, esse convênio.  Aliás,  nada 
mais difícil que assinar um convênio com o gestor público, não é? Coisinha 
complicada.  Convênio  é  duro.  Mas  a  gente  tem esse  convênio  com o 
Ministério das Comunicações, com a Arpub. A gente tem outros convênios 
de qualificação profissional, e é uma iniciativa que nasce desde a posse do 
Nelson  como  presidente,  que  é  a  criação  da  Escola  Nacional  de 
Comunicação Pública. O que é? Já, hoje, com o apoio da Unesco, que é 
um programa em gestação. A criança já está na barriga da mãe. 

O que é a Escola Nacional de Comunicação Pública se não uma rede 
de troca de informações para qualificação profissional? Uma qualificação 
profissional  que  envolve  funcionários  da  própria  EBC,  que  envolve 
funcionários de emissoras dos estados, que envolve não funcionários, mas 
colaboradores,  eventualmente,  colaboradores  do  campo,  em  geral,  da 
comunicação pública, das comunitárias. Enfim, é uma rede, é um hub, é 
um lócus para a troca de informações entre si.

E,  também,  na  institucionalidade.  Também  nessa  participação 
política da defesa do que é a comunicação pública, do entendimento do 
que  é  a  comunicação  pública,  do  entendimento  de  que  na  lógica  da 
comunicação pública... E entra... E aí, eu concordo plenamente com o que 
o Bráulio disse, nós não somos a política pública, nós somos resultado da 
política pública. Nós somos filhos diretos da conferência, do Fórum das 
TVs Públicas, não é? E outros filhos virão das conferências nacionais de 
comunicação,  que  a  gente  espera  que,  cada  vez  mais,  venham  a 
acontecer. Nós somos resultado, nós somos expressão da sociedade, da 
necessidade dela de se comunicar, ou seja, a gente não faz. 

Então, eu brinco lá,  eu falo assim:  “A única iniciativa...”.  “O que 
vocês vão fazer?” Falo assim: “A única coisa que eu faço é colocar o meu 
CPF à disposição”. Já está. Isso eu já fiz. A minha parte, eu já fiz. Agora, é 
a nossa parte. É o que nós, juntos, vamos fazer, e que vamos conseguir 
fazer. Primeira coisa é mobilizar a sociedade para o entendimento de que 
a necessidade de comunicação não é uma necessidade funcional, não é 
precisa estar na pauta do MST para o MST ter uma rádio. Não. É porque 
democratizar a informação é um direito de todos. Não é para... Tem que 
estar na pauta da... Como que é a...? A turma da... A enfermagem, que 
tem um movimento  muito  forte,  lá  em Brasília,  não  é?  O  movimento 
sanitarista. Não é porque a gente tem... Sim, temos, também, que educar 
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as  pessoas,  através  da comunicação pública,  para...  Como disse,  bem 
disse a Regina, aqui, para a prevenção de problemas de saúde. 

Mas não é só por isso. É porque é um direito das pessoas, é o direito 
de  falar  e  o  direito  de  ser  ouvido.  Então,  precisa  subir  na  pauta  de 
reivindicação. Não é lá embaixo.  “É fora FMI.” Antigamente, era:  “Fora 
FHC, fora FMI e pela comunicação livre”. Não, não é lá no fim. É lá em 
cima, porque isso é direito humano. Isso é necessário que esteja dentro 
da nossa pauta sempre. Não é só por causa da EBC e não é só por causa 
do MST, ou por causa dos sanitaristas, ou por causa de qualquer que seja 
o grupo organizado que esteja fazendo a sua reivindicação. Não é só para 
ele falar e para ele ser ouvido. É para todo serem. 

Porque, hoje, a gente não... A realidade, posta há 70 anos, não é 
essa para nós. A realidade posta é de grupos privados tomando conta da 
comunicação. E ainda somos... Como disse o Nelson, quando a gente vê o 
gráfico, a gente é desse tamanhinho, mas a gente já está lá. Porque a 
grande primeira conquista,  conversando, aqui,  com o Guilherme, como 
disse o Nelson...  Nesse campo, relaciono, sei  lá,  de dez anos para cá, 
vamos lá. 

Primeira  grande  conquista  é  a  rádio  comunitária.  Serem 
regulamentadas. “Ah, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que  
a gente precisa, é só um quilowatt de raio, não pode fazer rede e coisa e 
tal.” É uma grande conquista. Existe. ‘Bora’ melhorar. 

EBC, segunda. Tem um monte de problemas, a gente sabe quantos 
e  tantos.  Vamos  embora  melhorar.  Já  existe.  Tem que existir.  Vamos 
melhorar. E, agora, a rede... Essa rede das redes, essa... As outras redes 
que eu digo, aqui, que eu acho que também é um bom caminho para que 
a gente consiga se fortalecer entre os entes da comunicação pública, e 
não só a EBC. A EBC não substitui a política de comunicação pública, não 
é? 

A EBC é parte do todo, a EBC... Aqui, Marabá, a gente chegou a 
falar...  Eu e Adelaide falamos sobre isso:  “Vamos pedir um canal pela 
EBC, para colocar em Marabá, para ser TV Brasil, aqui?”. Não, nós vamos 
tentar resolver, junto ao Ministério das Comunicações, uma maneira que a 
EBC peça o canal, mas que seja para ser operado pela Funtelpa, para 
que--

SRA. ADELAIDE OLIVEIRA: Gravaram, hein? 

SR. EDUARDO CASTRO: Então... 

SRA.  ADELAIDE  OLIVEIRA:  Está  vendo,  não  é?  Eu  e  ele 
amarrados, agora.

SR. EDUARDO CASTRO: Não, mas há uma--

SRA. ADELAIDE OLIVEIRA: Podem nos cobrar.
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SR. EDUARDO CASTRO: Não, mas isso já está lá. [risos] Isso já 
está lá. Porque não é... Isso também, porque é importante, não é? Não é 
só o Pará... E, aqui, eu falo com todo respeito: não é só o Pará que tem 
um  movimento  de  música  forte,  o  Pará  que  tem  essa...  São  várias 
culturas juntas.  A gente escuta isso no Brasil  inteiro,  gente,  porque é 
verdade. O Brasil é essa reunião de culturas e necessidades de expressão 
cultural forte e diversificada. E, também, não isso é a TV Cultura do Pará 
que tem essa dificuldade de chegar em alguns lugares. 

Até nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos em Santa Catarina, 
falando pontualmente, nós temos na Bahia, nós temos... Eu acho que só o 
Acre que está bem resolvido, em termos de emissoras públicas em todo o 
estado. Ou seja, é uma dificuldade que a gente não abre mão. Nós não 
abrimos  mão  da  existência  das  emissoras  públicas  dos  estados,  da 
existência  do  fortalecimento  das  emissoras  universitárias,  das 
comunitárias e assim por diante.

Era  isso  que  eu  queria  falar.  Falar  sobre  esse  fortalecimento  da 
comunidade da comunicação pública. Não só aqui, a EBC é importante, 
mas é como parte, não como um todo. Obrigado.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Eu vou passar a palavra para o 
Nelson e,  depois,  eu consulto os conselheiros se querem fazer alguma 
intervenção, para agente poder encerrar, tá? Nelson. 

SR.  NELSON BREVE: Bom, o  Bráulio,  aqui,  ele  falou do acordo 
assinado, recentemente, com o MiniCom e a [ininteligível] [03:47:48]. Dia 
25 está fazendo um ano, gente. É isso, a vida é dura. É um ano, dia 25, 
agora. Não é recentemente. Agora, se você for ver a perspectiva histórica, 
é recentemente, porque tem coisa que demora muito mais e, às vezes, 
não consegue resolver. E com a gente cobrando, o Bráulio sabe. “Como é 
que está o acordo? Como que está o caso das rádios comunitários com o 
MEC? Como é que está?” “Vai, não, anda.” “Está bom, vai, avançou um 
pouco, não avançou”. O MEC, não, perdão, o MiniCom, o Ministério das 
Comunicações. 

Então,  a  gente  está  tentando,  está  batalhando  para  a  gente 
conseguir. Estamos preocupados com essa questão da capacitação, viu, 
Alano? Eu acho que o Antônio colocou isso, também, o Francisco e tal. 
Então, estamos preocupados com essa questão. E, por isso, o Edu falou. 
Estava  marcado,  aqui,  para  falar,  ele  já  falou,  a  questão  da  Escola 
Nacional de Comunicação Pública. A gente está investindo, junto com a 
Unesco, na formatação de uma escola, justamente, para dar conta disso. 

A gente precisa explicar para os comunicadores que a comunicação 
pública é um direito. Quer dizer, a comunicação é pública porque ela é um 
direito  para  essas  duas  coisas  sagradas,  o  direito  de  dizer,  que  é  a 
liberdade de expressão, e o direito de saber, que é o direito de acesso à 
comunicação. Isso aqui está...  Sem isso, não há democracia. Por quê? 
Porque o cidadão, todo ele, todas as pessoas de um determinado país, 
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elas não têm como exercer a sua cidadania. Se elas não saberem(sic) de 
tudo, as coisas como elas são, não como elas são inventadas, porque a 
realidade  é  uma  construção  social,  não  é?  Vocês  sabem  disso,  quem 
tem...  Os  fatos  e  versões  dos  conflitos  históricos,  aqui,  do  Pará,  a 
realidade é uma construção social. E se ela não for construída com uma 
entidade que esteja com a missão de prover esse direito ao saber e prover 
o direito ao dizer dos movimentos e das pessoas... Todos têm o direito, 
como o Edu bem lembrou. Então, estamos trabalhando para isso. 

A questão do povo argentino com marco regulatório. Sabe como é 
que 60 mil pessoas... Por que é que 60 mil pessoas foram para frente do 
Congresso? Para poder assistir futebol de graça e não ter que pagar pela 
televisão do Clarin, não ter que pagar o  pai-per-wiew do Clarin. Foi por 
isso que eles foram para as ruas. 

A nossa lei  também tinha a possibilidade da TV pública passar o 
futebol de graça, só que não tinha 60 mil pessoas, na frente do Congresso 
Nacional,  pressionando  o  Congresso.  E  aí,  houve  um acordo  para  ser 
votado e foi vetado, certo? Houve um acordo. Se não, não passava a lei. 
Então, é melhor passar a lei do que não passar nada. Passou a EBC, sem 
o futebol. Agora, a gente tem que pagar dez milhões para ter a Série C, 
não é? Podia receber a Série A, B, C, D de graça.

Bom, por isso que a questão do espectro... Viu, Antônio? A questão 
da  disputa  do  espectro,  ela  é  fundamental.  E,  agora,  a  gente  está 
tentando...  Na  TV,  gente...  A  gente  está  batalhando,  batalhando, 
batalhando  por  um tal  de  um operador  nacional  da  rede  digital,  para 
tentar ver se a gente amplia o espectro. Nós estamos batalhando muito, 
para ver se a gente consegue um espaçinho, agora, no digital. O analógico 
já era. Também o analógico vai acabar. Também não sei quando, mas um 
dia ele acaba. 

Agora  o  digital,  a  gente  está  tentando  cavar  o  espaço  do  setor 
público lá. É o que a Argentina colocou na lei dela, 2/3 do espectro ou é 
estadual, ou é público, ou são dos movimentos sociais, ou são públicos? 
Não,  não é.  Se a  gente conseguir  salvar  10% lá,  a  gente já  pode se 
considerar feliz, porque já foi ocupado. É usucapião. Já está... Entendeu? 
Já tomaram, ocuparam e a nossa Constituição, infelizmente, quando ela 
colocou a complementaridade do setor estatal, público e privado, ela dá 
margem ao setor privado a achar que é dele mesmo o espectro e não é o 
serviço público. O serviço público é nós, só, agora, que tem a EBC, que 
tem as estatais, as públicas dos estados. 

Então...  Mas  na  discussão  do  rádio  digital,  eu  acho  que  era 
importante  a  gente  tentar,  também,  ver  como  é  que  é  o  espaço  na 
questão  do  rádio.  E  eu  gostei  do  que  a  Agda  falou.  Nós  estamos  lá 
discutindo,  Bráulio,  do  ponto  de  vista  do  que  a  gente  acha,  das 
informações técnicas, do que é melhor. Nós temos que ouvir. Nós temos 
que ir naqueles assentamentos lá, do ‘Pipoca’, para a gente ouvir deles, 
para a gente saber o que é mais importante para eles. Porque a gente 
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ficar discutindo, ideologicamente, se o melhor é o DRM ou sei lá, o outro. 
“Ah, esse daqui é dos Estados Unidos. Eu não gosto dos Estados Unidos.  
Eu quero esse modelo.” “Ah, esse modelo, aqui, é um modelo que vai  
garantir a garantir o usucapião das privadas. Eu quero é abrir mais para 
lá.” Mas é importante. 

Mas e o povo? O que adianta eu construir toda uma lógica, eu fazer 
todo um investimento se eu não tenho mais os receptores que vão pegar 
a minha frequência? Se as pessoas já não estão mais nessa, ou seja, o 
Brasil se urbanizou. A gente tem que levar isso em conta. Nós temos que 
chegar até ao último cidadão que está sem informação. Isso é verdade. 
De algum jeito. Nem que seja para eu levar o radinho para ele e entregar 
na mão. “Olha, só tem essa frequência aqui, você pega isso aqui... Só isso 
que  você  consegue,  mas  está  aqui,  você  tem esse  direito  e  acabou”. 
Agora,  será  que  a  nossa  estratégia  de  investir  20  milhões,  em  dois 
transmissores de ondas curtas, é a melhor, tendo em vista a situação que 
foi nos relatada aqui em relação às FMs? Inclusive, FMs comunitárias, não 
é, nesse caso. E aí eu lembro dessa questão do que o Evandro falou das 
rádios fechadas, equipamento, etc. Evandro, eu não sei se você sabe, na 
Cúpula dos Povos, lá na Rio+20, a Anatel, por força da lei, porque, na 
verdade,  se  um  agente  público  vê  algo  fora  da  lei  e  ele  não  toma 
nenhuma providência, ele, depois, é responsabilizado por isso. Então, os 
agentes públicos foram lá e fecharam uma rádio que estava funcionando, 
ali, nas imediações do aeroporto e tal. Eu não vou discutir aqui se tem 
risco, não tem risco. Isso é uma situação polêmica, mas o fato é: não 
havia legalmente aquela... Aquela rádio não poderia existir. E a Anatel, os 
fiscais da Anatel, estavam lá, empenhados em cumprir, fazer cumprir a 
lei,  senão  a  lei  poderia  se  voltar  contra  eles  por  prevaricação.  E  eles 
queriam fechar a rádio Cúpula dos Povos. O Ministério das Comunicações, 
imediatamente, nos procurou, e nós conseguimos fazer com que, assim, 
nós conseguimos... O Edu, que estava lá, conseguiu arrumar a solução de 
emprestar um transmissor não sei de onde, de trazer para cá e pá, pá, um 
transmissor legal, porque um transmissor ilegal, ele é ilegal. Ele é ilegal, 
está  fora  da lei.  “Ah,  não,  mas temos  o  direito  da  comunicação.  Não 
temos direito da comunicação?”. Temos direito, mas a lei está aí. Vamos 
mudar  a lei.  A lei  não está  boa? Vamos mudar  a  lei.  Agora,  fazer  ao 
arrepio da lei e querer que o poder público seja conivente é duro. 

Então,  nós  ajudamos  a  viabilizar  aquela  rádio.  Era  uma  rádio 
temporária. Não estou aqui dizendo que não podemos viabilizar todas as 
rádios que estão aí na clandestinidade, nesse país, ou fora da lei, certo? 
Mas  todas  aquelas  que  conseguirem  entrar  para  ser  dentro  da  lei... 
Porque, também, nós não podemos apoiar rádios que estejam ilegais, ou 
seja, qualquer tipo de ajuda que eu dê para quem está fora da legalidade, 
eu também entro...  Eu fico fora da legalidade.  E eu sou punido como 
agente público. E aí vem a questão dos recursos financeiros. A gente quer 
ajudar muita gente, tanto as estaduais, as comunitárias, tudo isso requer 
recursos financeiros. E eu lembro que é o seguinte: a nossa lei nos deu 
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recursos financeiros, e nós, até hoje, não conseguimos ter acesso. Eu não 
sei se vocês sabem, a nossa lei previu uma contribuição para o fomento à 
comunicação pública. É 5% do Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações,  ou seja,  as  grandes empresas de telecomunicações, 
elas, quando foram privatizadas, foi previsto um fundo. E, hoje, o então 
deputado, hoje, senador Walter Pinheiro, colocou como relator, e, depois, 
acolhido, aqui, pela nossa presidente, que auxiliou o nosso senador na 
nossa  lei...  Há  uma  contribuição...  A  contribuição  de  fomento  à 
comunicação pública, equivalente a 5% do total de recursos desse fundo. 
Acontece que o setor de telecomunicações entrou na Justiça, e a Justiça 
não julga a ação, e ele deposita em juízo. 

Então,  nós  temos  um volume enorme de  recursos.  Um bilhão  e 
duzentos e cinquenta milhões de reais que foram depositados em juízo. 
São 350 milhões por ano. Eu já falei com vários governadores, já falei isso 
no nosso Fórum de rede, eu já disse para todo mundo da comunicação 
pública. Vocês precisam olhar para isso. Por quê? Porque a nossa lei prevê 
que 75% desses recursos são nossos, mas 25% são para os outros meios 
da comunicação pública.  E  já  existe  uma proposta  da TV Câmara,  TV 
Senado, TV Justiça de que esses 25%, 2,5% é da Anatel para fiscalizar... 
Para intermediar essa... Administrar esses recursos, o recebimento desses 
recursos, e os outros 22,5% há uma proposta já, sugerida, porque isso 
pode ser regulamentado por Decreto Presidencial, sugerida para que seja 
7,5% para a TV Câmara, 7,5% para a TV Senado, 7,5% para a TV Justiça. 
Justo,  ter  recursos é para a comunicação pública.  Agora, eu acho que 
também  as  emissoras  públicas  estatais,  também  as  comunitárias, 
deveriam ir lá brigar para que esses recursos também fossem distribuídos 
para elas. Poderíamos ter a condição até, no caso das comunitárias, da 
gente... desses recursos serem distribuídos via EBC, formando uma rede 
com a EBC. Ou seja, ter um controle nosso em relação à formação da 
rede, para que isso fosse legal, justo etc., essa distribuição. Agora, está 
lá, gente. Se não andar, se não mobilizar, se não correr, se não mandar 
carta,  entendeu,  se  não  ir  pressionar  as  telefônicas  para  que  elas 
liberem...  Por  quê?  Viu,  Evandro,  para  audiovisual,  principalmente  o 
regional, que vocês estão produzindo, agora tem recurso, porque as teles 
liberaram 12% desse recurso. Quando elas conseguiram as concessões 
que  lhes  foram  dadas  para  a  lei  da  tevê  paga,  recentemente,  elas 
concordaram em abrir mão e já depositaram. O da Condecine, no fomento 
ao audiovisual, eles não depositaram em juízo, não. Eles já creditaram, já 
entrou na conta. Da Ancine ainda não porque isso passa pelo governo e 
tal, demora um pouquinho para chegar lá. Mas a Ancine já vai ter cerca de 
R$ 400 milhões a mais, porque eles não estão dando tudo, não é, ou só 
substituíram, na verdade. Na verdade, o fundo do audiovisual, ele pega 
várias contribuições e tal, e essas que são R$ 820 milhões, o fundo para o 
ano que vem cresceu R$ 400 milhões. Então, estou presumindo que eles 
estão botando só a metade dos recursos lá. O resto vai para superavit 
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primário,  como  já  era  antes,  né?  O  Fistel  também  não  vai  para 
fiscalização, vai para pagar os encargos financeiros da União.

Então, essa contribuição, eles aceitaram. Agora, eles não têm mais 
como não aceitar a nossa. Agora, se não tiver mobilização, se ninguém for 
lá  reclamar,  ninguém  for  ligar  para  os  call  centers das  telefônicas, 
reclamando  por  que  é  que  eles  não  recolhem  a  nossa  contribuição, 
entendeu, não vai acontecer nada. 

Sessenta mil na rua já ajuda. [risos] Eu sei que eu já estourei o meu 
tempo  para  caramba,  e  eu  vou  só  fechar...  Desculpe  quem  eu  não 
responder aqui. Eu queria só falar para o ‘Pipoca’ que eu topo a gente 
tentar encontrar uma coisa para apoiar a questão do analfabetismo zero 
nos assentamentos. Vamos conversar, e aí estamos aqui à disposição para 
a gente... O Ricardo Lima, que está ali, ó, está vendo? Ele vai entrar de 
férias  agora,  mas  pode  procurá-lo,  que  ele  vai  ser  o  responsável  por 
tentar a gente viabilizar isso. Certo? 

E, por último, fazer essa plenária com a... Essas plenárias que foram 
propostas  pela  Agda,  para  a  gente  entender  melhor,  e  a  gente  ter  a 
melhor proposta que a gente puder ter, que atenda às pessoas que são 
beneficiadas desse direito, que a gente está provendo. 

E...  Só  dizer  que  a  diferença,  viu,  ‘Pipoca’,  entre  comunicação 
pública  e  estatal  é  isso  aqui,  ó.  Aqui  a  gente  presta  contas  para  a 
sociedade.  Nós  temos  um  Conselho  Curador  que  2/3  dele  são 
representantes da sociedade civil. E é esse Conselho Curador que nos faz 
cumprir com essa obrigação de vir aqui prestar contas para a sociedade e 
ouvir a sociedade e encontrar as melhores formas para que a gente faça 
aquilo que, realmente, é a nossa missão: prover a sociedade desses dois 
direitos: o direito de saber e o direito de dizer.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Obrigada,  Nelson.  Os 
conselheiros, eu tenho plena confiança no poder de síntese dos três. Por 
favor, conselheiro Paulo.

SR. PAULO DERENGOSKI: Posso falar? Bom, em primeiro lugar, 
como conselheiro da Empresa Brasileira de Comunicações, é uma alegria 
estar aqui, participando, embora o número... Quero parabenizar a todos 
os que aqui se manifestaram. Principalmente nós viemos aqui mais para 
ouvir. Achei as opiniões, embora não muito numerosas, bastante intensas, 
e, para nós, muito importantes, para o nosso trabalho. Também a Mesa 
deu contribuições importantes, principalmente o nosso presidente Nelson, 
o  nosso  Eduardo,  a  Regina,  tudo  isso  provando  que  tem  um  grande 
conhecimento sobre o assunto.

Eu venho lá de Santa Catarina, também viajei 20 horas para chegar 
aqui, e devo dizer que esse problema se repete em muitos outros estados, 
mas eu gostaria de tocar em dois pontos rapidamente. Vou ser o mais 
breve possível. 
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A Amazônia, para nós, é um ícone, é uma grife, é uma preocupação 
nacional;  não  é  só  de  vocês  aqui,  não.  É  de  nós  todos,  gaúchos, 
catarinenses, paranaenses, paulistas. E não só sob o ponto de vista da 
expansão da rede de comunicações, mas principalmente em defesa da 
nossa soberania brasileira sobre esse vasto território, que, hoje, a meu 
ver, é uma opinião minha, é uma presa, é uma cobiça internacional muito 
grave, muito séria. Estão aí as mineradoras estrangeiras, aí, levando tudo, 
a  nossa  riqueza,  deixando  1  a  3%  do  que  recolhem  aqui  para  as 
comunidades daqui. Os povos indígenas estão bastante esquecidos, não 
só aqui, mas no Brasil todo. Eu venho lá do Sul, onde a nação Guarani é, 
hoje, uma nação de mendigos, uma nação completamente destituída dos 
seus  valores  tradicionais,  dominada  por  entidades  religiosas  e  afins. 
Então, essa preocupação existe aqui. 

Os portugueses, quando ocuparam a Amazônia,  deram os nomes 
das  cidades  da  Amazônia  para  mostrar  que  elas  eram pertencentes  à 
comunidade  luso-brasileira,  deram  o  nome  de  suas  cidades,  Belém, 
Tapajós e Santarém, e é preciso que nós, brasileiros, também façamos 
esse  papel,  defendendo  a  Amazônia  como  dos  brasileiros  e  parte 
integrante desse nosso país, sob pena de, no futuro, viermos a perdê-la. 

Obrigado.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Conselheira Ima, por favor. 

SRA. IMA CÉLIA VIEIRA: Eu gostaria de parabenizar a todos os 
participantes dessa Audiência Pública. Dizer que o Conselho Curador é um 
Colegiado que tem uma ferramenta permanente, estável, que a sociedade 
civil pode dialogar dentro da EBC. Dizer, também, que a Amazônia tem 
um representante nesse Conselho Curador, que sou eu. Sou Ima Vieira, 
trabalhem em Belém, no Museu Paraense Emilio Goeldi, e vocês podem 
contar  com  a  minha  colaboração  em  qualquer  de  suas  ações  e 
reinvindicações ao Conselho, que é o espelho, que é, digamos assim, a 
voz da sociedade civil na EBC. 

E vir aqui para conversar sobre rádio e sobre comunicação pública, 
para mim, foi muito importante e interessante, e eu gostaria que vocês... 
Quem não leu, lesse o livro do Benedicto Monteiro, “Verde Vagomundo”, 
em que ele, através do rádio, não é, que é o poder instituído, ele dialoga 
com toda...  nesse seu livro,  e que ele  tem um contato com o mundo 
exterior, o principal personagem. Benedicto Monteiro escreveu esse livro 
na cadeia, quando ele foi preso, ele era um preso político, foi preso na 
ditadura, um dos mais importantes escritórios paraenses, e o rádio tem 
uma importância fundamental, e ali ele já relatava isso, na Amazônia, né? 
E eu acho que eu considerei, assim, todas as colocações muito lúcidas, 
muito  importantes  para  o  Conselho  Curador,  anotei  algumas  delas.  A 
gente leva essa avaliação de vocês, essas demandas, ao Conselho, na 
próxima reunião, e parabenizar também à equipe, à Ana, a todos que 
participaram dessa reunião importante, pelas respostas que deram, pelos 
esclarecimentos,  e,  como  disse  uma  das  participantes,  isso  aqui,  na 
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verdade,  foi  um  ensaio...  Considerando  o  tamanho  da  região,  foi  um 
ensaio para que nós voltemos aqui, talvez em outros lugares, e possamos 
ver o que é que vocês estão demandando, quais são os anseios, quais são 
os problemas, e essa participação com os movimentos sociais foi muito 
rico. 

Obrigada.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Conselheiro Guilherme Strozi.

SR. GUILHERME STROZI: Bom, rapidamente também, gente.  O 
meu nome é Guilherme Strozi. Atualmente, eu sou o representante dos 
funcionários  no Conselho Curador.  Corroboro plenamente com o que a 
conselheira Ima disse. Isso aqui está acontecendo, essa Audiência Pública 
está acontecendo, porque a Empresa Brasil de Comunicação possui um 
Conselho Curador, com a maioria das pessoas ali dentro representando a 
sociedade  brasileira.  Então,  a  sociedade  brasileira,  conforme  foi 
extremamente  bem  dito  na  Mesa,  é  que  força  a  Empresa  Brasil  de 
Comunicação a ser uma empresa a serviço do cidadão, e não a serviço do 
governo  da vez,  ou de  qualquer  outro  grupo de interesse  comercial  e 
privado.

Então,  é  bastante  interessante  que  esses  15  representantes  da 
sociedade brasileira sejam cobrados mesmo dentro do Conselho Curador. 
É bacana que a gente estimule cada vez mais a sociedade a participar dos 
envolvimentos  que  estão  sendo  debatidos  ali  no  Conselho.  Por  quê? 
Porque o Conselho debate o que a Empresa Brasil de Comunicação está 
fazendo. Então, nada mais justo de que a sociedade brasileira acompanhe, 
cada  vez  mais,  esse  serviço.  O  Conselho  Curador  tem  um  site: 
www.conselhocurador.ebc.com.br. Ali vocês têm acesso a todas as atas, 
que são debatidas dentro do Conselho Curador, e, mais que isso, vocês 
podem assistir às reuniões do Conselho Curador ao vivo, pelo site. Então, 
bom, o que está sendo debatido? Como é que os meus representantes da 
sociedade estão argumentando em relação ao meu favor? Entrar dentro 
do site do Conselho Curador e começar a observar isso lá dentro, de uma 
forma  mais  frequente.  Queria  lembrar,  também,  esses  espaços  de 
participação aberta que a EBC já tem, que é o quadro Outro Olhar, da TV 
Brasil.  Você tem um vídeo por celular,  consegue manifestar,  por meio 
audiovisual,  a  representação  cultural  da  sua  cidade  ou  algo  que  você 
queira dar a sua visão do que é notícia? Envie para a TV Brasil. E, agora, 
mais do que isso, porque a gente está trabalhando numa plataforma web, 
uma plataforma de internet. Então, o que você quiser contribuir para a 
EBC, e isso não precisa necessariamente estar voltado para a notícia. O 
portal da EBC - www.ebc.com.br - aceita contribuições da sociedade civil 
sobre demandas da vida, do que acontece ao nosso redor. Se você tiver 
em  poema  e  a  gente  estiver  fazendo  um  especial  na  rádio  sobre  o 
carimbo, e você tem um carimbo, e você tem um poema sobre o carimbó, 
envia para a gente. Só que, se você também quiser relatar as agressões 
que estão sendo sofridas pelos movimentos sociais, aqui, no Pará, envia 
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para a gente também. A gente tem uma linha editorial, é importante que, 
às vezes, as pessoas conheçam, que a EBC não pode divulgar tudo que 
ela quiser. A gente segue os preceitos, como foi dito aqui na Mesa, de 
valorização do ser humano, de democratização da cultura. Então, dentro 
desses  limites,  que  são  bem amplos,  a  gente  pode  divulgar  o  que  a 
sociedade quer. 

E, também... E aí, eu, como representante dos funcionários dentro 
da  EBC,  não  posso  deixar  de  pensar  algo  que  eu  considero  bastante 
importante: a Amazônia, talvez, seja uma das regiões mais importantes 
do planeta Terra, hoje. A Rádio Nacional da Amazônia, há 35 anos, 36, 
35, vem, com essa concepção de que a Amazônia merece toda a atenção 
do poder público, realizando uma comunicação pública voltada para essa 
região.  A  Rádio  Nacional  da  Amazônia  é  feita  por  trabalhadores  da 
Empresa Brasil de Comunicação, lotados todos na capital do país, Brasília. 

Então,  eu  acho  que,  como  representantes  dos  funcionários,  eu 
queria chamar a atenção para que, se a gente quer uma otimização desse 
serviço  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  para  ela  contribuir  para  a 
formação do cidadão, os trabalhadores da Rádio Nacional da Amazônia 
também precisam ser valorizados. A equipe é muito pequena para dar 
conta  dessa  missão  gigantesca,  que  é  a  Rádio  Nacional  da  Amazônia. 
Então, a equipe da Rádio Nacional da Amazônia também precisaria ser 
ampliada. Todas as questões particulares que vocês estão colocando aqui, 
a  Rádio  Nacional  da  Amazônia  pode  ser  colocada  também como  foco 
desse debate. Porque ela também é pequena, ela também... Apesar da 
nossa sede na EBC, em Brasília, agora estar uma sede maravilhosa, com 
recurso, com uma infraestrutura extremamente interessante, ela é movida 
por pessoas. E são poucas as pessoas que têm essa capacitação para falar 
sobre a Amazônia da forma como ela realmente precisa ser falada. Não é 
fácil  você  falar  dessa  região  para  qualquer  comunicador  que  sai  da 
universidade. E ainda mais estando em Brasília, distante daqui. Então, é 
importante que a empresa também se debruce para que a Rádio Nacional 
da Amazônia tenha uma capacitação nos seus profissionais para conversar 
com quem está aqui, vivendo na região. As pessoas que fazem a rádio é, 
na verdade, o elo de comunicação entre o que se quer e o que se espera 
de uma comunicação pública para uma região tão rica como essa. Então, 
é necessário também que a gente pense, como já foi dito, também, por 
várias pessoas, que o comunicador precisa ser melhor entendido nesse 
grupo de atores que contribuem para essa comunicação. 

E eu também queria agradecer a presença de todos e lembrar que a 
gente  vai  ter  uma  outra  Audiência  Pública,  também,  para  falar  de 
comunicação, em Porto Alegre, no final do ano. É isso, obrigado.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Obrigada, conselheiro. O último 
recado do Bráulio e, depois, vamos encerrar.

SR. BRÁULIO RIBEIRO: Gente, só lembrar que a gente, agora no 
período da tarde, ainda tem a oportunidade de aprofundar algumas dessas 
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questões colocadas aqui, inclusive pensar concretamente algumas ideias, 
começar a avançar em algumas propostas, que é a ideia dos GTS na parte 
da tarde, não é? Então, a gente vai fazer uma saída agora para o almoço 
e nós vamos voltar para cá, eu, o Antonio, a presidenta do Conselho, vão 
estar  aqui  a  Luciana,  coordenadora  da  emissora,  vários  membros  da 
Empresa Brasil vão continuar aqui no período da tarde, para as pessoas 
que  quiserem voltar,  a  gente  vai  se  reunir  e  vai  aprofundar  algumas 
questões,  tirar  algumas  resoluções,  priorizar  algumas  propostas, 
sistematizar  aquilo  que  foi  dito  para  a  gente  levar  um trabalho  mais 
amadurecido, já, para Brasília. 

Então, fica aí o convite, a proposta que a gente volte para cá, para 
fazer esse grupo de trabalho no período da tarde. 

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK: Obrigada. Que horas que vai ser, 
Bráulio? 

SR. BRÁULIO RIBEIRO: Às duas e trinta, presidente.

SRA.  PRESIDENTE  ANA  FLECK:  Tá  bom.  Bom,  só  me  cabe 
agradecer e eu vou fazer isso em nome do ‘Pipoca’,  porque,  afinal  de 
contas, ele participou de tudo. Em teu nome, tá, muito obrigado a todos 
os participantes, as contribuições que foram muito lúcidas, muito ricas.

Acho que é um momento indutor  de novas possibilidades com a 
comunidade, com o Conselho. E eu gostaria de... Eu me comprometo a 
materializar  essas  contribuições,  levar  para  o  Conselho,  como  a 
conselheira Ima mencionou anteriormente, porque, afinal de contas, nós 
somos representantes da sociedade. Então, vocês precisam nos ajudar a 
cumprir bem a nossa missão também. Muito obrigada.

Eu  só  queria,  assim,  antes  de...  Eu  não  queria  encerrar  essa 
Audiência  Pública,  eu  queria  pedir  para  a  Beth  Begonha  encerrar,  em 
nome  do  Conselho,  em  nome  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  em 
reconhecimento  ao  teu  trabalho  e  ao  teu  veículo,  o  veículo  que  você 
representa. Obrigada, Beth.

SRA.  BETH  BEGONHA: Muito  obrigada,  presidente,  por  me 
emocionar. 

Eu queria só dizer aos meus companheiros aqui e aos integrantes do 
Conselho que eu comecei a minha vida como radialista na Amazônia, na 
Rádio Nacional de Porto Velho. Então, estar aqui me emociona muito. E os 
problemas  que  eles  viveram,  eu  os  conheço  perfeitamente  bem,  as 
dificuldades de se fazer comunicação na região amazônica.

Eu gostaria de, em nome do Conselho, agradecer a todos aqueles 
que  permitiram  que  nós  fizéssemos  essa  audiência,  Renan,  Neílson, 
Raimundo, Carlos Augusto, na parte da transmissão, a Leidiane, a Jane, o 
Melqui, no cerimonial, muito obrigada.

Gostaria também de dizer aos queridos participantes que nós temos, 
hoje, já um canal na internet. Nós sabemos muito bem que nem todos 
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têm acesso à internet, mas, quando vai na cidade, sai da roça, vai na 
cidade,  passa  na  lan  house,  e  nós  temos  hoje  já  a  possibilidade  de 
interação,  nós  temos  a  Rádio  Agência  Nacional.  O  endereço  é: 
radioagencianacional.ebc.com.br.  Ah,  meu Deus,  tem que esperar?  Ah, 
então, deixa eu aproveitar, então, que não está aqui, gente, e falar só 
mais  um  momento  da  nossa  Nacional  da  Amazônia,  que  nós,  lá, 
desenvolvemos um trabalho de grande contato com os nossos ouvintes. 
Nós somos pautados constantemente pelos nossos ouvintes. Então, deixar 
os nossos e-mails, não é? O da Amazônia Brasileira, que é o programa 
que  eu  apresento,  que  eu  produzo  e  conduzo,  é  a 
amazoniabrasileira@ebc.com.br.  Também, o Jornal  da Amazônia,  que é 
um produto maravilhoso que temos lá e que também, em grande parte, 
tem a sua pauta feita pelos nossos ouvintes. Hã? Ah, e tem a central do 
ouvinte.  Ó,  ja@ebc.com.br,  para  o  Jornal  da  Amazônia,  e  a 
centraldoouvinte@ebc.com.br. Estamos prontos para o endereço? Não? 

Bom, eu vou passando aqui os nomes, tá? Lembrando também que 
aqueles que ainda não têm muita prática podem só colocar esse nome 
num site de pesquisa, no Google ou em qualquer outro, que a gente acaba 
aparecendo.  É radioagencianacional.ebc.com.br.  Esse é o nosso veículo 
que disponibiliza o material  de áudio que nós produzimos em todas as 
emissoras EBC. 

Nós temos a Agência Brasil, que é o nosso veículo de notícias pela 
internet: agenciabrasil.ebc.com.br. E tem o Portal da EBC, esse portal que 
está se criando, que é muito legal, que é esse onde você pode receber o 
conteúdo, você pode disponibilizar o conteúdo, que é ebc.com.br. Como 
eu digo sempre, para aqueles que não estão muito familiarizados, você 
coloca num site de pesquisa para encontrar, “Rádio Agência Nacional”, vai 
aparecer a Agência Brasil, aparece lá e Portal EBC. Com certeza você vai 
chegar às nossas páginas.

Eu não sei se nós vamos conseguir ainda fazer a projeção, Mário. 
Quem? Ai, o Renan. O Renan resolve tudo. Olha, gente, dizer... Aproveitar 
esse  momento  para  dizer  da  importância  dessa  nossa  Rádio  Nacional, 
dizer que nós que fazemos essa rádio no dia a dia somos apaixonados por 
ela,  sabemos  da  importância  que  esse  veículo  tem  para  a  nossa 
comunidade, inclusive comunidades indígenas, que o Paulo ressaltou, que 
encontram na Rádio Nacional da Amazônia, talvez, o maior ponto de apoio 
da verbalização das suas necessidades, da expressão dos seus conflitos. 
As nações indígenas têm muito pouco espaço na mídia tradicional, mas lá 
somos todos acolhidos, somos todos amazônidas. Acho que agora vai? 
Agora vai. Então, agora, gente, som e imagem, tá? 

Olha, radioagencianacional.ebc.com.br. Vocês podem ver, olha... Aí 
estão matérias dos nossos jornais, de áudio. Nós temos uma parte só de 
entrevistas, temos uma parte especial. Sobe um pouquinho, um banner, 
onde nós fazemos campanha. Olha, inclusive os nossos 35 anos. Aí está o 
documentário, um radiodocumentário, com a história da rádio. A nossa 
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campanha contra o escalpelamento,  os  jogos paraolímpicos,  coberturas 
especiais. Olha, 90 anos do rádio no Brasil. E as notícias do dia, notícias 
dos jornais  e entrevistas,  muito interessantes,  no caso da Nacional  da 
Amazônia, pautas que você só vê na Nacional da Amazônia, tá? 

Olha,  vamos  passar  para  a  Agência  Brasil?  Podemos?  A  Agência 
Brasil  é o nosso veículo de notícias na internet.  Aí nós temos textos... 
Todo esse conteúdo,  gente,  é  livre.  Você pode baixar  os áudios  lá  na 
Rádio  Agência,  você  pode  salvar,  sempre  creditando,  dizendo:  “Olha, 
matéria  da  Rádio  Agência,  matéria  da  Agência  Brasil”.  Mas  todo  esse 
conteúdo pode ser utilizado para aqueles que precisam de veículos para 
botar uma notícia. Hã? Você pega muita notícia daí, não é? O ‘Pipoca’, o 
‘Pipoca’ é estrela, né? O ‘Pipoca’ domina. [risos]

E, agora, temos o portal da EBC, que é esse portal que está em 
construção. Inclusive, olha lá, versão Beta, você pode interagir, você pode 
dizer como que está sendo a sua relação com esse portal, que está em 
construção. Aqui nós temos um pouco de tudo. E, no futuro, teremos um 
muito de tudo, porque a ideia é que esse portal venha a comportar todo 
esse enorme volume de produtos que nós temos nas diversas emissoras. 

Então, aqui você também pode participar com os uploads, não só é 
só baixar, você pode subir também as matérias, os vídeos. É um portal 
que  dialoga  com a  sociedade,  como está  fazendo  o  Conselho  Curador 
nessa audiência.

Quero agradecer, mais uma vez, pelo convite, pela alegria de estar 
aqui,  à  Ana  Fleck,  agradecer  ao  presidente,  por  estar  aqui,  também, 
prestigiando a Amazônia. Meus queridos Bráulio e Luciana e a todos que 
nos deram a honra dessa presença. 

Muito obrigada.

SRA. PRESIDENTE ANA FLECK:  Obrigada, Beth. Eu não posso ir 
embora sem manifestar, em público, o meu agradecimento profundo ao 
Antonio Biondi e à Mariana Martins, por nossos companheiros do Conselho 
Curador, por toda essa... esse evento todo, essa produção toda. 

Obrigada, Mariana, obrigada, Antonio. Boa tarde a todos. Obrigada, 
gente.

[palmas]
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