
Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  --da  EBC,  amigos  de  Porto 
Alegre, da Fundação Piratini, da TVE, muito obrigada pela presença. 

Eu  queria,  antes  de  começar  essa  3ª  Audiência  Pública  que  o 
Conselho Curador realiza fora do eixo Brasília/Sudeste, diríamos assim, 
manifestar a minha satisfação pessoal por estar aqui, reunir pessoas tão 
ilustres, interessadas no tema da radiodifusão pública, porque sou natural, 
aqui, de Porto Alegre. Já saí daqui há bastante tempo, mas sou da terra. 

Então,  para  mim,  é  uma  satisfação  pessoal  voltar  aqui,  poder 
recebê-los  e  receber  a  contribuição  de  todos  vocês  para  a  construção 
desse projeto que é tão caro a todos nós. 

Ontem, realizamos,  aqui,  a  40ª Reunião do Conselho Curador.  A 
primeira foi em 2007. Quer dizer, já temos um caminho aí, percorrido, 
sempre no sentido de fortalecer os laços do Conselho com a sociedade, 
que,  em última  análise,  esse  é  o  papel  do  conselheiro,  representar  a 
sociedade na Empresa Brasil de Comunicação. 

Eu gostaria de chamar à Mesa o Sr. Pedro Osório. É jornalista, Pedro 
Osório? Jornalista Pedro Osório. 

SR. PEDRO OSÓRIO: Há muito tempo.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Há muito tempo? 

[risos]

SR. PEDRO OSÓRIO: Jornalista e diplomata.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Eu também sou. Eu também 
sou. Somos dois, então.

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Nós somos das antigas, ainda. 
Hoje  em  dia,  não  precisa  mais,  não  é?  Obrigada.  Sr.  Amaro  Nunes 
Gonçalves  Júnior,  presidente  do  Conselho  Deliberativo  da  Fundação 
Cultural Piratini, TVE e FM Cultura. 

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Sra. Patrícia Goulart, secretária-
adjunta de Comunicação e Inclusão Digital do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Vamos trocar o prisma. Sra. 
Regina Lima, ouvidora-geral da EBC. A amiga Regina Lima, companheira. 

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Jornalista Nelson Breve, diretor-
presidente da EBC, por favor. 

[palmas] 
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SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Ela também é jornalista. É das 
antigas ou não é das antigas? Não, imagina! Não diga isso. Essa fase não 
existe. 

Eu gostaria, antes de começar, agradecer imensamente a presença 
dos conselheiros: Ima Vieira, Paulo Derengovski, Guilherme Strozi, João 
Jorge Rodrigues, Mário Augusto Jakobskind, Daniel Aarão e Ana Veloso. 
Muito  obrigada  por  terem  nos  acompanhado  nessa  Audiência  Pública. 
Diretor-presidente,  Nelson  Breve;  diretor-geral,  Eduardo  Castro.  Muito 
obrigada. O Ricardo Lima, assessor da presidência, que eu não vejo aqui, 
mas... O Zé Roberto Garcez, o Luís Henrique dos Anjos, que eu vejo... 
Vem mais para a frente, Luís Henrique, você está muito longe. Está bom.

Muito  obrigada  representantes  das  instituições,  entidades, 
movimentos sociais etc. 

E  gostaria  de  agradecer,  agora,  e  depois  eu  farei,  no  final  da 
audiência,  um  agradecimento  mais  efusivo,  pela  contribuição  dada  na 
articulação e mobilização para a audiência, por parte da sociedade civil. 
Muito obrigada. 

Eu  gostaria  de  passar  a  palavra,  primeiro,  ao  nosso  anfitrião. 
Jornalista Pedro Osório, por favor. 

SR.  PEDRO  OSÓRIO:  Bom  dia  a  todos  e  todas.  Com  muita 
satisfação que participamos e recebemos, aqui,  o Conselho Curador da 
EBC, neste evento tão relevante, seja pela sua reunião, neste local, seja 
pela audiência pública, seja pelo desdobramento das discussões com as 
rádios públicas, que acontecerá à tarde. 

Tenho  dito,  e  creio  que  um  marco  na  discussão  sobre...  Na 
construção,  na  constituição  da  radiodifusão  pública  brasileira,  que  se 
constitui, de fato, a partir da EBC. E pode-se consolidar, a partir de uma 
ação permanente do Conselho Curador, como vem sendo, na medida em 
que,  se  por  um  lado  a  EBC  representa  a  sociedade  civil,  em  uma 
dimensão, uma face do estado, essa representação da sociedade civil só 
se  completa  e  só  se  efetiva  com a  participação  de representantes  da 
sociedade. E nós temos como um exemplo muito importante a seguir o 
papel  do  Conselho  Curador.  Temos,  na  nossa  Fundação  Piratini,  um 
Conselho Deliberativo, o qual eu tive a honra de presidir e que, hoje, está, 
aqui, participando da Mesa, naturalmente, já com outra direção, o colega 
Amaro. 

Nos esforçamos muito, aqui, para manter esta dimensão pública da 
Fundação Piratini, com todos os esforços e as limitações conhecidas. E o 
Conselho Curador da EBC tem nos servido de inspiração e de baliza para 
as  nossas  atividades  como dirigentes  executivos  da  Fundação  Piratini. 
Então,  eu  quero...  Desejo,  em  nome  de  todos  os  funcionários  e 
funcionárias  da  Fundação  Piratini,  mais  uma  vez,  saudar  a  realização 
deste  evento  e  manifestar  a  nossa  permanente  disposição  de 
contribuirmos  para  a  consolidação,  de  fato,  neste  país,  de  uma 
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radiodifusão que tenha um compromisso mais  claro, mais  acentuado e 
disciplinado pela sociedade, em compromisso com essa própria sociedade, 
um compromisso de gerar conhecimento e gerar cultura. É isso. Muito 
obrigado.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigado, Pedro. 

[palmas] 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Eu  passo  a  palavra  para  o 
Amaro Nunes Gonçalves Júnior, presidente do Conselho Deliberativo da 
Fundação Cultural Piratini. Por favor, Amaro. 

SR.  AMARO  NUNES  GOLÇALVES  JÚNIOR: Bom  dia  a  todos. 
Gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite, a oportunidade que o 
Conselho Curador da EBC trouxe até o nosso Conselho Deliberativo da 
Fundação  Cultural  Piratini.  Agradecer  a  presença  de  todos,  aos 
conselheiros, aqui, presentes, da Fundação. E a importância, a relevância 
como colocou,  aqui,  o presidente Osório...  É fundamental  esse tipo de 
evento,  para  trazer,  literalmente,  a  sociedade  a  participar.  Porque 
enquanto os Conselhos, tanto o Conselho da EBC como, aqui, o Conselho 
Deliberativo da Fundação, representam à sociedade. Ela ainda é, de forma 
indireta, e aqui nós temos a participação direta. Quer dizer...  Então, a 
Audiência Pública é uma ferramenta fundamental para esse processo de 
democratização e contato da sociedade diretamente aos veículos. 

Ontem, tivemos a primeira reunião, depois da eleição última, onde 
eu  passo  a  ser  o  presidente  da  Fundação.  Então,  ainda  estamos 
aprendendo muita coisa. Isso aqui também nos serve como aprendizado 
lá,  para  o  Conselho.  Então,  agradeço  e  muito,  aqui,  a  oportunidade. 
Obrigado. 

[palmas]

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Eu,  antes  de  continuar,  eu 
gostaria de fazer o registro da presença da diretora de jornalismo da EBC, 
jornalista  Nereide  Beirão.  Desculpa,  eu...  E  do  diretor  de  produção... 
Jornalista ou não? Jornalista, também. Eu já ia perguntar. Estamos em 
maioria, aqui. Obrigada pela presença. 

E registrar  a presença do secretário-adjunto  de Cultura,  Jéferson 
Assumção,  obrigada  pela  presença;  e  do  presidente  do  Sindicato  dos 
Radialistas do Rio Grande do Sul, Elto Basei. Obrigada. 

Eu  passo  a  palavra,  então,  para  as  considerações  iniciais,  Sra. 
Patrícia Goulart, secretária-adjunta de Comunicação e Inclusão Digital do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

SRA.  PATRÍCIA  GOULART: Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  A 
Secretaria  de  Comunicação  está,  aqui,  com  muito  orgulho,  depois  de 
criada em 2011, e tendo como uma de suas vinculadas, orgulhosamente... 
Da TVE, Fundação Cultural Piratini Rádio e TV. 
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O governo do estado acredita que as redes públicas de comunicação 
são ferramenta importante no exercício da cidadania e da democratização 
da informação, enquanto direto fundamental do homem. E o debate da 
participação da sociedade civil  é um dos nossos debates principais e é 
uma das temáticas que nós viemos fomentando, e que, provavelmente, 
através  do  Conselho  de  Comunicação,  nós  consigamos  no  âmbito  do 
executivo, como nós não temos o Conselho Curador, debater isso com a 
sociedade  civil  no  âmbito  do  executivo  dos  investimentos  públicos  de 
publicidade. E, enfim, o Conselho Curador da TVE... Na nossa seara, nós 
participamos, enfim, na medida das possibilidades. E uma boa audiência 
para todos, aqui.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada, Patrícia. 

SRA. PATRÍCIA GOULART: Está bem?

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Muito obrigada pela presença. 

[palmas] 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Eu  passo  a  palavra  para  a 
jornalista Regina Lima, nossa ouvidora e amiga. 

SRA. REGINA LIMA: Bom dia. Eu queria, claro, agradecer a Ana 
pelo  companheirismo  que  o  Conselho  Curador  vem  mantendo  com  a 
Ouvidoria,  e  eu acho que dessas  Audiências  Públicas  que a gente  sai, 
principalmente Audiências Públicas feitas em Brasília, quando a gente se 
desloca desse local, de Brasília, para ir para outros estados, eu acho que 
esse movimento é importante, não é? Porque as Audiências Públicas, é 
claro, elas são, também, ferramentas que você tem de democratizar essa 
comunicação que a gente está consolidando, que é a comunicação pública, 
mas, fundamentalmente, a gente possibilita que a sociedade se manifeste. 

Eu costumo dizer que a gente vem, no locus das pessoas, provocá-
las e ser provocado. E eu acho que isso é importante, principalmente para 
Ouvidoria, porque, às vezes, eu digo lá: “É muito cômodo a gente ficar lá, 
dentro em uma sala, com ar-condicionado, esperando que as pessoas se 
manifestem”. 

Eu acho que a Audiência Pública, ela te traz uma outra dimensão, 
que é você ir no local e ouvir, olhando. Olhando nos olhos das pessoas, 
elas  se  manifestarem  a  respeito  daquilo  que  a  gente  está  lá, 
principalmente  quem está  na  área  de produção  de  conteúdo,  a  duras 
penas, com todas as dificuldades de fazer. 

Então, eu acho que a Audiência Pública,  ela é importante para a 
EBC, nesse processo, principalmente se deslocando. E também dizer que 
eu  acho  que  a  Ouvidoria...  Nós  temos  várias  Ouvidorias  de  órgãos 
públicos,  mas  é  interessante,  a  Ouvidoria  da  EBC é  a  única  que está 
prevista em lei, que a constitui. Isso é um dado interessante. Não foi só o 
fato de você estar com uma empresa constituída e dizer: “A partir  de 
agora, é necessário ter uma ferramenta como Ouvidoria”. 
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A Ouvidoria da EBC... Aliás, a Ouvidoria nasce junto com a própria 
empresa. Então, ela está prevista em lei. E isso é importante que a gente 
tenha essa garantia. Então, quando eu olho, aqui, a gente já veio dessa 
penúltima audiência, que foi em Marabá, foi uma audiência que teve, pode 
até não ter um número grande, expressivo, mas as pessoas que estavam 
lá  participaram ativamente,  e  quando  eu  vejo,  aqui,  esse  local  cheio, 
isso... Ou seja, o nosso prognóstico está certo, as pessoas têm interesse 
em  discutir  a  comunicação  pública,  tem  interesse  em  participar  e  de 
contribuir. 

Então,  eu  só  quero  desejar  uma boa  Audiência  Pública  a  todos. 
Estamos aqui, Nelson, para ser provocados, não é? A gente vai provocar, 
também. Mas, possivelmente, mais para ser provocado. Obrigada, Ana.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: De nada. Obrigada. 

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Antes de passar a palavra para 
o Nelson, eu só gostaria de fazer um registro, por dever de justiça, que 
essa  ideia  ou  esse  projeto  das  Audiências  Públicas  fora  do  eixo 
Brasília/Centro-Oeste foi uma gestão da Ouvidoria, não é, Regina? Que o 
conselho acatou com muito bom grado e considerou muito importante. Só 
por dever de justiça, vamos registrar isso. 

Com a palavra o jornalista Nelson Breve. 

SR. NELSON BREVE: Bom dia. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Dreitor-presidente da EBC. 

SR.  NELSON BREVE: Bom dia  a  todas  e  todos.  Bom dia,  Ana, 
Amaro, Pedro, Patrícia, Regina. Venho dizer que é uma satisfação muito 
grande de estar aqui. Aqui... Esse aqui é o nosso terceiro ouvido. Aqui, 
tem um ouvido que está do meu lodo, outro ouvido que está, aqui, que é 
o Conselho Curador, que tem os representantes da sociedade civil, que 
são o ouvido da sociedade, que levam para gente, para a gente pensar e 
tomar decisões, conforme esse ouvido, e aqui é o nosso terceiro ouvido, 
onde a gente diretamente está ouvindo a sociedade civil, o que é muito 
importante, também. 

Então,  é  com  muita  satisfação  que  a  gente  está  aqui,  nessa 
Audiência Pública, principalmente, aqui, no Rio Grande do Sul. Aqui, tem 
emblematicamente  um  símbolo  do  que  é  a  missão  do  EBC,  que  é  a 
construção da Rede Pública Nacional de Comunicação. E essa construção 
da Rede Pública Nacional de Comunicação, como muito de vocês sabem, 
ela teve dificuldades, no princípio, quando nossas buscávamos os nossos 
parceiros regionais. E nós tivemos que, aqui, no caso do Rio Grande do 
Sul, como estava acontecendo um esvaziamento da comunicação pública, 
a gente ter, inclusive, até adquirir as instalações da Fundação Piratini, que 
estavam  sendo  vendidas,  colocadas  à  disposição.  E,  hoje,  nós 
compartilhamos desse edifício lá, mas, agora, sim, com uma parceria. 
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A ideia inicial era ter uma geradora própria da TV Brasil, aqui, na 
medida em que se consolidasse o esvaziamento da emissora local pública 
de comunicação. Hoje, isso não é mais necessário, porque nós temos um 
parceiro  que  simboliza  muito  a  importância  da  nossa  Rede  Nacional 
Pública  de  Comunicação,  feita  em  parceria  com as  empresas  públicas 
estaduais. E, por isso estamos aqui, estamos à disposição de todos para 
ouvir e responder aquilo que for necessário. Obrigado. 

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Bem, feita essa considerações 
iniciais, vamos ao trabalho, não é? Nós tivemos duas possibilidades de 
inscrição  de  pessoas  que  desejam  se  manifestar.  A  primeira  foi  pela 
internet, se encerraram na segunda-feira, ontem, às 14 horas. Então, eu 
vou  chamar  primeiro  essas  pessoas  e,  depois,  as  que  se  escreveram 
presencialmente, hoje, de manhã. 

Eu vou chamar...  Nós vamos fazer...  São quatro pessoas que se 
inscreveram pela  internet.  Então,  eu  gostaria  de  chamar  as  quatro  e, 
depois,  a  Mesa  fará  considerações  sobre  essas  manifestações,  e 
passamos, depois, para as outras inscrições. 

Eu chamo o Hugo Leonardo de Oliveira Nunes, ACP de Economia. Eu 
realmente  não sei  o  que quer  dizer  essa regra sigla.  Audin.  Não está 
presente o Hugo Leonardo? 

Desculpa. É auditoria interna? E não está aqui o Hugo? Não. Vamos 
passar... Vou chamar o Luciano Gallas, que é do grupo Comunicação e 
Política na Sociedade e associado dos Intervozes. Obrigada. 

SR. LUCIANO GALLAS: Bom dia a todas e todos. Desculpe se a voz 
não vai sair muito bem, mas é que nós somos sobreviventes, aqui, do Sul, 
dessas  mudanças  constantes  de  temperatura.  Então,  estou  um  pouco 
afetado, por conta disso. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Só arruma um pouquinho o teu 
microfone, porque senão você vai ficar curvado. Aí. Está certo. 

SR.  LUCIANO  GALLAS: Obrigado.  Na  verdade,  a  minha 
manifestação, aqui, ele tem o objetivo específico de fazer um convite. O 
convite extensivo, evidentemente, à Mesa, aos conselheiros, mas também 
a todos os presentes, aqui, na sala. 

Eu faço  parte  do  grupo de pesquisa  Cepos,  que é  um grupo de 
pesquisa que, até há pouco tempo, era vinculado a Unisinos, Universidade 
sediada  em  São  Leopoldo,  e  que,  agora,  está  sendo  certificado  pela 
Universidade  Federal  de  Sergipe.  Nós  estamos  realizando  o  nosso  7º 
Seminário de Pesquisa, no dia 30 de novembro, próximo, aqui mesmo, na 
Casa de Cultura Mário Quintana. 

Esse seminário ele vai homenagear o professor Valério Brittos, que 
era o coordenador  do grupo até julho deste ano,  quando faleceu.  E o 
professor  Valério  Brittos  tem  uma  trajetória  de  produção  científica  e 
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também de militância política em prol da democratização da comunicação, 
em prol do fortalecimento, também, do Sistema Público de Comunicação, 
que é um tema tão caro à EBC e que... No qual se insere a realização 
desta  audiência.  Então,  eu  vou  fazer  um breve  relato,  convidando  os 
presentes. 

“O grupo de pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade 
realiza, no dia 30 de novembro, a 7ª edição do seu Seminário de Difusão 
Científica. O evento ocorrerá na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto 
Alegre, a partir das 9h, com participação dos importantes pesquisadores 
nacionais  e  internacionais,  que  têm como  foco  uma  análise  crítica  do 
mercado da comunicação. 

O 7º Seminário Cepos tem como tema “Comunicação, Democracia e 
Desenvolvimento, a contribuição de Valério Brittos”. Uma homenagem ao 
criador do grupo e um dos maiores pesquisadores de economia política da 
comunicação da América Latina. Valério Cruz Brittos, falecido em Porto 
Alegre, no final de julho deste ano. 

Por dez anos, o grupo Cepos atuou academicamente, vinculado ao 
programa de  pós-graduação  em ciências  da  comunicação  da  Unisinos. 
Neste  momento,  o  grupo  está  em  processo  de  transição  para  a 
Universidade  Federal  de  Sergipe,  em  São  Cristóvão,  sob  liderança  do 
professor  César  Ricardo  Siqueira  Bolaño,  fundador  dos  Estudos  em 
Economia  Política  da  Comunicação  no  Brasil  e  atual  presidente  da 
Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação, Alaic. 

O  grupo  Cepos  e  Observatório  de  Economia  e  Comunicação, 
vinculado à Universidade Federal de Sergipe, tornaram-se o principal eixo 
dotados estudos em EPC, no Brasil. 

O  Cepos  é  um grupo  lecional,  com sede,  agora,  em Aracaju,  e 
participantes em diversas localidades e países. O núcleo no Rio Grande do 
Sul,  que é  a  base originária  do grupo,  continua ativo  e  coordenará  a 
realização do 7º Seminário. Mais informações sobre o seminário, que tem 
participação gratuita,  podem ser  encontrados  no  site do  grupo Cepos: 
Www.grupocepos.net.” 

O  7º  Seminário  de  Pesquisa  a  ser  realizado  no  próximo  30  de 
novembro, portanto, aqui, na Casa de Cultura, a partir das 9h. 

Eu  tomei  a  liberdade  de  fazer  esse  convite,  aqui,  nesse  local, 
exatamente  reconhecendo  a  importância  das  pessoas  presentes,  do 
debate,  aqui,  e  é  exatamente  o  nosso  objetivo,  enquanto  grupo  de 
pesquisa acadêmica, levar o debate sobre a comunicação para a fora das 
paredes do meio universitário e levar esse debate até a sociedade. 

Então, agradeço a gentileza do espaço e conto a presença de todos, 
nesse seminário. Muito obrigado. 
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SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Luciano, o Conselho Curador 
pede,  solicita que você encaminhe o resultado desse seminário para a 
gente, porque realmente... 

SR. LUCIANO GALAS: Claro. Será um prazer. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Porque, para nós, é importante 
esse input que vocês fazem no meio acadêmico e, às vezes, a gente fica 
sem informação sobre isso, por favor. 

SR. LUCIANO GALAS: Encaminharemos o relato, sim, inclusive, o 
material, com o convite para o seminário, também foi caminhado ao  e-
mail do Conselho Curador, com o pedido de que fosse repassado a todos 
os conselheiros. Mas encaminharemos o relato, sim. Miúdo. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada, Luciano. Eu chamo, 
em seguida, a Sra. Rita Freire. Já! Eu mudei um pouco o formato, aqui, da 
nossa... Ciranda, Articulação Mulher e Mídia. 

Eu conheço o seu nome. Você foi uma das indicadas para vaga do 
Conselho Curador? 

SRA. RITA FREIRE: É. Fui, sim. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: É, não é? Então, está bom. 

SRA.  RITA  FREIRE: Bom,  primeiro,  eu  queria,  em  nome  da 
Articulação Mulher e Mídia, que fez a minha indicação, junto com algumas 
organizações  ligadas  às  mídias  livres  e  ao  movimento  de  mulheres, 
cumprimentar  pelo  processo  que  resultou,  que  nos  mobilizou,  como 
sociedade ligada ao movimento de comunicação, que tocou as mulheres 
pela importância que tem a mídia pública para a nossa representação na 
mídia e que resultou em uma indicação de uma maioria de mulheres dos 
nomes que foram levados  à  nossa Presidenta  Dilma.  Então,  eu queria 
cumprimentar, registrar que estou, aqui, especialmente, para trazer esse 
recado das mulheres que participaram do processo. 

A outra  coisa que nesse processo de participação nas  indicações 
para  o  conselho,  a  sociedade  civil,  os  movimentos  de  comunicação 
construíram uma plataforma para que seja qual for a pessoa indicada, 
assumir  um compromisso com essa plataforma para o Conselho.  E eu 
gostaria  de  que  essa  plataforma  que  tenha  alguns  pontos,  inclusive, 
propondo que a EBC seja um espaço para gente discutir a necessidade de 
um  novo  marco  relatório  para  as  comunicações,  que  as  reuniões  do 
Conselho sejam, também, transmitidas não só pela internet. Eu acho que 
a  TV  Brasil  deveria  abrir  o  espaço  para  transmissão  das  reuniões  do 
Conselho, que elas são do nosso interesse, como sociedade. 

E que a necessidade de modernizar  a comunicação do Brasil,  de 
desobstruir a comunicação, hoje, porque a voz legítima da sociedade não 
chega para a sociedade, não é? Ela e sempre mediada. E eu acho que o 
Sistema  Público  de  Televisão...  De  Comunicação  tem um papel  muito 
importante.  E  propor  esse  debate,  audiências  sobre  a  comunicação 
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brasileira, eu acho que poderiam ser propostas pelo Conselho, também, 
porque é isso que vai pautar qual o papel do Conselho na sociedade. Sem 
ver todo o contexto, é muito difícil definir qual o papel do Sistema Público 
de Televisão... De Comunicação. Desculpem a ‘televisão’ o tempo todo, é 
que eu estou lidando com isso em um processo que diz respeito, também, 
a vozes da sociedade que não encontram espaço na mídia. Por exemplo, 
daqui uns dias, vai ter, aqui, em Porto Alegre, um Fórum Social Mundial 
dedicado  à  solidariedade  com  o  povo  palestino.  Então,  essas  vozes 
poderiam ter espaços nas mídias, e elas não têm. 

Então,  aqui,  a  gente  está  conversando  com  a  mídia  pública, 
também, no Rio Grande do Sul, e acho que seria interessante a gente 
conseguir  dar  voz para esse outro  lado.  Daqui  uns  dias,  também, em 
dezembro,  inicia  a  Lei  de  Méndez,  na  Argentina.  Isso  diz  respeito  ao 
debate que a gente está fazendo no Brasil, a gente houve muita crítica 
pela mídia, a Lei de Mendel, mas a gente não houve nada sobre em que 
ela pode beneficiar a sociedade. Então, isso deveria estar, também... 

Eu gostaria  de encaminhar  a  plataforma que as  organizações  de 
comunicação  construíram  para  a  ação  do  Conselho  Curador,  de 
encaminhar como uma proposta, também, dessa audiência, para eu não 
ficar, aqui, lendo vários itens que, na verdade, tão sendo... São já do 
conhecimento  do  Conselho.  Eu  queria  encaminhar  oficialmente,  como 
proposta desta audiência. É isso. Muito obrigada. 

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada, Rita.  Chamo o Sr. 
José Moacir Gomes Pereira, da TV Unisinos, por favor. 

 SR. JOSÉ MOACIR GOMES PEREIRA: Bom dia para todos. Além 
da TV Unisinos, esquecemos de registrar aí, nós representamos a ABTU, a 
Associação Brasileira de Televisão Universitária, no seu diretor de relações 
institucionais. 

A nossa colocação é bem breve. Um dos grandes objetivos das TVs 
públicas, TVs educativas, TVs universitárias é contribuir para a educação, 
cultura, inclusão social, e como a secretária-adjunta também colocou, pela 
questão  das  informações  democrática.  Para  que  esse  objetivo  seja 
atingido em maior proporção, com maiores benefícios, entendemos que 
nós  necessitamos  aumentar  essa  pesquisa...  Perdão.  Aumentar  essa 
audiência. 

Nós só,  no nosso entender,  aumentaremos a nossa audiência na 
medida  em  que  nós  tivermos  mais  qualidade,  mais  inovação,  enfim, 
sermos mais competitivos. 

Proposição,  sugestões.  Primeiro:  Maior  preocupação de todos nós 
pela  qualidade,  competitividade  e  inovação  das  nossas  produções. 
Segundo: conforme a Regina, a ouvidora colocou, ontem, a questão da 
pesquisa.  Necessitamos, urgentemente, trabalhar  com  pesquisa.  E  aí, 
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conforme, também, a  Regina colocou, esse trabalho já foi iniciado com 
algumas  universidades.  Então, a  proposta  é  ampliar  com  outras 
universidades, em todo o país, essa questão da pesquisa, pesquisa de 
audiência. 

E, por último, diz um provérbio antigo: “Se você não diz o que faz 
não se queixe’. Então, no nosso entender, nós temos que trabalhar mais 
com o nosso marketing, digamos, institucional. Temos que difundir mais o 
que nós produzimos,  tanto as TVs públicas,  universitárias, não  é? TVs 
estaduais... E aí, então, entendemos que devemos, também, incentivar a 
produção  de  mensagens  institucionais  que  incentivem  a  educação,  a 
cultura,  a  inclusão  social,  a  questão  do  esporte, que  estamos, agora, 
nesse clima esportivo, não é? E, sobretudo, a partir de casos de sucesso. 
É isso aí, muito obrigado.

[palmas] 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada,  Sr. José  Moacir. 
Gostaria de chamar a Erika. É Kramer ou Krames? Desculpa. Kramer. Da 
entidade Alternativa. Bom dia.

SRA.  ERIKA KRAMER: Bom dia,  em primeiro  lugar, bom dia  a 
todos. Eu  estou muito feliz de estar aqui, presente. Eu faço parte, um 
pouquinho da história da televisão educativa do Brasil, pois faço parte dos 
alicerces da TV Educativa do Rio de Janeiro, TV Maranhão, da década de 
70. Trabalhei muitos anos numa Fundação Landel de Moura, fiz parte de 
uma equipe maravilhosa. Infelizmente, hoje, não existe, deixou de existir. 

Nós, ao mudarmos, então, o perfil profissional, criamos a Alternativa 
Consultoria.  Agradeço  muito  ao  Luís, que  tem  nos  visitado.  Estamos 
buscando, como produtora independente, uma parceria com a TV Brasil, 
no sentido de uma programação rural, que se chama Gestão Rural. E, 
agora, estamos com um curso rápido de inglês, que já está, inclusive, 
cadastrado no site. Isso apenas como introdução. 

Eu também represento, aqui, a Associação dos Produtores Culturais 
no Rio Grande do Sul. Estou na presidência, com muita honra. E, aqui, 
deixo, então, a primeira sugestão à Mesa Diretora dos trabalhos dessa 
Ouvidoria,  que  é  um  momento  muito  significativo  para  nós, como 
comunicadores, gente. E eu posso dizer, eu tenho mais de 40 anos de lida 
aí, com a TV pública, com TV Educativa e com as TVs privadas. Eu creio 
que  esse  é  um  momento  muito  significativo  pra  todos  nós, como 
profissionais. 

A  primeira  sugestão, então,  como  integrante  da  Associação  dos 
Produtores Culturais do Rio Grande do Sul, eu deixaria uma manifestação, 
no  sentido  de  que  a  TV  Brasil, através  de  seus  órgãos  constituídos, 
pudesse olhar um pouquinho mais para a produção independente, na área 
cultural, que recebe apoios das leis de incentivo, tanto a Rouanet, aqui, do 
estado. Aqui, está o nosso subsecretário Jéferson, das leis de... A Pró-
Cultura, aqui, do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul, e  já  de  alguns 
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investimentos municipais, que já existem leis municipais, aqui, no estado, 
como em outros estados da Federação do país.

A  produção  independente, na  área  cultural,  ela  diversificaria... 
Vamos dizer assim, é um retrato de Brasil. É uma produção praticamente 
já,  vamos  dizer  assim,  resolvida  financeiramente.  Ela,  lógico, é  uma 
produção  que  pode  ser  adaptada  dentro  do  perfil  da  programação  da 
própria  TV  Brasil  e  fala  do  Brasil.  Porque  se  a  TV  Brasil  reunisse  os 
produtores independentes de curtas e médias produções, eu não diria das 
longas, porque aí é uma relação um pouquinho mais diferente, que é a 
parte Ancine. Essas produções independentes culturais promovidas pelas 
leis de incentivo, eu creio que teriam um retrato bastante fértil do Brasil 
como um todo, na sua cultura. 

Nós  mesmos, na  Alternativa, temos  mais  de  30  programas 
disponíveis na área cultural, de boa qualidade, modéstia  à parte, mas a 
gente trabalha há anos, em termos profissionais. Mais de 30 programas 
disponíveis e que podem ser escolhidos. E aí, a programação teria, então, 
um enriquecimento,  um retrato  do Brasil, de produções, praticamente, 
com custo zero. 

A segunda sugestão que eu deixo, aqui, ao Conselho de Curadores e 
aos demais dirigentes presentes é uma reunião específica com a produção 
independente. Eu creio que nós temos, assim, uma distância, está muito 
distante essa relação. Nós somos uma produtora com mais de 30 cursos 
de educação. Luís conhece bem parte já da nossa produção. A TV Brasil 
tem, desde  o  ano  passado, uma  produção  nossa  aprovada,  como  já 
dissemos anteriormente. Mas eu creio que esse aconchego, vou usar um 
expressão  mais  carinhosa,  dos  produtores  independentes  do  país, 
daqueles que têm uma produção significativa, eu creio que seria, também, 
uma situação extremamente salutar, levaria a TV Brasil a falar mais do 
Brasil, porque há produções diversificadas, há produções, por exemplo, do 
nosso  catálogo, extremamente...  Com custo  extremamente  baixo.  Nós 
somos uma produtora que temos, há muitos anos, uma relação com o 
canal Futura, Canal Rural, enfim, n emissoras, aqui, daqui da região Sul. E 
gostaríamos  de  estar  mais  presentes, dialogar  mais, saber  qual  é  a 
necessidade, realmente, da TV Brasil, que, aliás, foi levantado por colegas 
que me antecederam. Eram estas as manifestações. 

Por outro lado, eu me preocupo muito, e aqui está o presidente de 
Sindicato  dos  Radialistas,  a  ex-presidente  Carmen, com  que  a  gente 
trabalhou muito na qualificação dos recursos humanos; e nós estamos 
organizando uma escola de radiofusão, a nível de segundo grau, aqui, no 
estado. Porque eu creio que os colegas de nível médio, apesar de virem 
de universidades e com o avanço das tecnologias e diversificação, a gente 
tem que estar bem antenado. 

Agradeço, também, as preocupações, principalmente, do professor 
Moacir, com quem a gente convive há tantos anos, a preocupação com a 
pesquisa. Eu venho, também, de mestrado. Trabalhei, há muitos anos, 
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com a educação  à distância, a pesquisa, e eu  creio que seria um outro 
olhar  gigante  da  TV  Brasil, como  uma  alternativa  de  crescimento  da 
própria comunicação alternativa no Brasil. Muito obrigada. 

[palmas]

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada  aos  que  se 
manifestaram. Eu vou, agora, passar palavra para os integrantes da Mesa, 
para os comentários das manifestações, nesse primeiro momento. 

Eu ia passar para o Pedro Jorge, mas ele foi embora. 

[risos]

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  E  eu  queria  que  você 
comentasse as sugestões as manifestações. Ele voltou, não é? 

SR. PEDRO OSÓRIO:  Obrigado pela palavra. Como eu dizia, na 
primeira fala, eu acho que esse é um momento relevante, porque permite 
essas manifestações e sugestões que nem sempre ou que quase sempre 
não ocorrem aos que estão dirigindo, por circunstâncias específicas das 
suas responsabilidades, seja no Conselho, seja da direção executiva. 

E me permitam, destas falas, me somar à preocupação de muitos, à 
preocupação do professor Moacir, à preocupação da colega Erika, no que 
diz respeito  à pesquisa nesse país. Acho que da nossa parte, de quem 
está dirigindo a radiodifusão pública, devemos dedicar, seja na direção 
executiva, seja  nos  sistemas  que  representam  a  sociedade, como  os 
Conselhos Deliberativos ou  Curadores, com denominações variadas, por 
esse  Brasil  a  fora,  onde  há  Conselho...  Me  somar, enfim, à essa 
preocupação com a pesquisa. 

Acho  que  a  academia  não  está  ocupando  adequadamente  esse 
campo. Não me refiro aos debates sobre economia política, porque dizem 
respeito  a  mídia, em  geral.  Eu me  refiro, especificamente, a  essa 
dimensão que, ontem, abordávamos, no debate de ontem, nas conversas 
de ontem, que em algumas regiões do país ainda está nebulosa, que é a 
diferenciação entre  o  público  e o  privado, e  a  possibilidade do  Estado 
numa determinada dimensão sua,  numa determinada possibilidade sua 
exercer uma radiodifusão que tenha acima de tudo com a sociedade e não 
com os governos.

Eu também integro a academia, sou professor há bastante tempo e 
conheço,  digo  sem  modéstia,  o  que  se  faz  nessa  área; e  acho  que 
estamos distanciados desse fenômeno que a gente pode chamar de novo, 
que é a radiodifusão pública. Então, esse é um primeiro registro que eu 
faço.  Acho  que  temos  que  nos  apropriarmos  dos  estudos  que, 
eventualmente, estejam sendo feitos e, talvez, desenvolver um esforço 
especial para que as pesquisas contemplem, de forma mais persistente e 
adequadamente, o  que  vem  ocorrendo  no  país, nos  alcançando 
elementos, inclusive, para resolvermos algumas questões que ainda nos 
embaraçam ou que estão pouco claras. É isso.
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SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada, Pedro.  Antes  de 
passar a palavra para  o próximo componente da  Mesa, eu gostaria de 
enfatizar  que  as  inscrições  para as  manifestações  continuam  abertas. 
Podem ser feitas, ali, com Mariana ou com a Raquel. Eu tenho certeza que 
os  gaúchos  têm  muito  a  dizer, aqui.  Estão  todos  meio,  assim, 
constrangidos  ou  desconfiados, mas,  por  favor,  estamos  aqui  para 
discutir, para ouvir vocês. Então, por favor, manifestem-se, provoquem o 
Conselho Curador, provoquem a direção da EBC, é para isso que estamos 
aqui. 

Eu passo a palavra para a Patrícia. Por favor. 

SRA. PATRÍCIA GOULART: Complementando o que o presidente 
Pedro Osório falou,  o  nosso interesse é, sim, de uma comunicação que 
interesse à sociedade civil e não ao governo. Só que enquanto Secretaria 
de Comunicação, nós entendemos como uma obrigação, sim, do estado da 
garantir  tanto  a  produção  independente,  dar  subsídios, através  dos 
incentivos fiscais, ou seja, o incremento direto, como também alimentar o 
debate.  Não  digo  dirigir  o  debate, mas  proporcionar  os  mecanismos 
suficientes. 

Agora, a gente... Como eu falei, antes, do projeto de lei de criação 
de um Conselho de Comunicação, o estado não como interventor, mas um 
agente fundamental, para que as TVs e as redes públicas, elas tenham 
uma autonomia, no mínimo, ou financeira ou de capacidade, para que elas 
não  precisem  pensar  numa  programação  que  vá  vender  ou  numa 
programação especulativa. Enfim, eu acho que esse aporte governamental 
das redes públicas e as políticas públicas vinculadas a essas redes, elas 
garantem  a  independência  e  autonomia  das grades.  Enfim,  isso 
complementando o que a Erika falou e... Enfim, acho que essa é a nossa 
posição, aqui, no estado.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  O Conselho  de Comunicação, 
aqui, já está...? Como é que está o estágio de negociação? 

SRA. PATRÍCIA GOULART: O Conselho de Comunicação, ele teve 
um  longo  período  de  debate  no Conselho,  no CDES  – Conselho  de 
Desenvolvimento  Social  e  Econômico.  Teve  uma  câmara  temática 
composta pela sociedade civil, que debateu, enfim, incansavelmente... E, 
agora, no dia 26 e 27 de novembro, nós vamos promover um seminário, 
que  e  a  Comunicação  em Pauta,  para  debater  o  projeto  de  lei.  E aí, 
depois, vai  para  a  Assembleia.  O  projeto  da  lei, encaminhado  pelo 
Conselho, está pronto. 

E a ideia é trazer o representante do Conselho da França e, enfim, 
ver algumas experiências internacionais e fechar o assunto e encaminhar.

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  E  as  possibilidades  de 
aprovação na Assembleia? 

RG/ehc 13



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

SRA.  PATRÍCIA GOULART: A  gente...  Na  Assembleia, são 
grandes.  São  grandes.  Alguns  grupos  que  não  são  favoráveis,  mas 
também não  se  manifestaram  contra.  Enfim, nós  acreditamos  que  vá 
acontecer.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: A ideia é que eles sejam ligado 
a que órgão, aqui? 

SRA.  PATRÍCIA  GOULART:  À  Secretaria  de  Comunicação  e 
Inclusão Social,  a diretoria,  acho que de Políticas Públicas, talvez,  nós 
tenhamos alguma Secretaria Executiva, isso não está... A implementação, 
de fato, ela não tá bem delineada. Mas a formação, já há uma proposição, 
já houve uma consulta pública no Gabinete Digital, via Web, enfim... E, 
agora, a nossa última discussão pública vai ser nesse seminário. Daí estão 
todos convidados, vai acontecer no auditório da Caixa Econômica Federal. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Quando é? 

SRA.  PATRÍCIA  GOULART:  Vinte  e  seis  e  vinte  e  sete  de 
novembro. Então, fica o convite para enriquecer o debate.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Vamos ter se nós copiamos os 
baianos, não é? Que são pioneiros nessa...

SRA.  PATRÍCIA  GOULART:  É,  o  secretário  de  Comunicação  da 
Bahia teve falando sobre  Conselho e a formação do  conselho. A nossa 
formação, aqui, está  bem mais  tranquila.  Na Bahia, eles  tiveram uma 
resistência e uma proposição, também, um pouco diferenciada daqui.

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Ok,  obrigada.  Eu  passo  a 
palavra  para  o  Amaro.  Por  favor,  Amaro.  Não  vou  te  chamar  de  Dr. 
Amaro, porque senão fica uma coisa muito formal.

SR.  AMARO NUNES GONÇALVES JÚNIOR: Não, é longe, muito 
longe de doutor.  Inclusive, aqui, acho que convém, aqui, eu antecipar 
algumas coisas, para falar a respeito dessas três participações, aqui, do 
público. Primeiro, eu não sou jornalista, não sou jornalista.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Você é...? 

SR.  AMARO NUNES GONÇALVES JÚNIOR: Eu  sou  publicitário, 
graduado em publicidade, aqui, pela SPM local. 

Segundo: estou no Conselho Deliberativo da Fundação, ocupando a 
cadeira da Associação dos Profissionais Técnicos Cinematográficos do Rio 
Grande do Sul, de onde faço parte da gestão. Ontem, teve, aqui--

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Eu só queria dizer que eu não 
estou fazendo uma reserva de mercado.

SR. AMARO NUNES GONÇALVES JÚNIOR: Não, não... 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: É só porque a gente se orgulha 
da profissão mesmo.

RG/ehc 14



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

SR. AMARO NUNES GONÇALVES JÚNIOR: Só brincadeira mesmo. 
Nossa, que é isso? 

Então, isso se faz necessário, pelo seguinte, o que eu vou colocar 
aqui, parece:  “Não,  está  puxando  a  brasa  para  o  assado”.  Não  é 
exatamente o caso, tá?

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Vocês veem que, aqui, a brasa 
é para o assado. Aqui, não é para a sardinha, não é para o assado.

[risos] 

SR.  AMARO NUNES GONÇALVES JÚNIOR: Assim, eu  também 
tenho uma produtora, como a Erika lá. Também tenho... Também tenho 
uma produtora. Sou produtor de filmes, principalmente, publicitário, não 
é? O nosso carro chefe, na produtora, é isso. Indiferente, o que importa, 
aqui, é  o que eu vou dizer  a respeito  da colocação do  professor José 
Moacir.  Professor, não  é? Audiência,  necessidade de medir audiência e 
qualificar...  Buscar  audiência  através  de  mais  qualidade, com  mais 
inovação, mais competitividade, não é? No sentido... E que a TV Brasil 
olhasse mais para a produção independente, o retrato do Brasil, acho que 
muito bem colocado pela Erika lá. 

Por que estou levantando esses itens? E aí, vem compromisso com a 
sociedade, não  com  o  governo,  disse,  aqui,  o  Pedro  Osório, nosso 
presidente. E aí, a secretária, aqui, coloca que vai... Se vier o Conselho de 
Comunicação, espero que venha, para dar autonomia, inclusive, financeira 
para essas instâncias, essas instituições públicas. 

Bom, acho que, aqui, tudo entrelaça, na proposta, aqui, do no título, 
inclusive, da audiência: “Desafios para a autonomia, a diversidade e a 
regionalização do sistema público de comunicação”. 

De modo bem simples, e isso é uma opinião muito pessoal, acredito 
que  a  autonomia  só  virá  quando  depois  de firmado  um  sistema  de 
financiamento.  Acho  que  autonomia  está  diretamente  atrelada  a 
financiamento. Ontem, eu vi... Ouvi, na verdade, e vi, pela internet... Eu 
estava  acompanhando, estava  trabalhando,  mas  acompanhando, aqui, 
que a presidenta Ana Fleck fez uma pergunta: “Mas quem paga a conta?”, 
nãoé? Era  em um outro... Um debate, ali. Mas a questão é essa: quem 
paga a conta? 

Enquanto ficar o Sistema Público  de Comunicação atrelado só ao 
estado, mas, principalmente, aqui, dizendo governo, não como instância 
de estado, que passe seja qual governo for, porque se os governos são 
transitórios,  o sistema não poderia  ficar...  Ele  deveria  ficar  imune aos 
governos.  Isso é  uma posição minha,  tá?  Por  quê? Haverá  de termos 
governos simpáticos e interessados no Sistema Público  de Televisão, de 
rádio, de radiofusão, como um todo. Haverá outros que serão contrários, 
fiquem  sabendo  disso, e  têm  vários  que  são  contrários  à  existência, 
inclusive, dessas  instituições  e  instâncias.  E tem um outro  que  é  tão 
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nocivo quanto, que é totalmente desinteressado, que e o que aconteceu, 
aqui, se passou, há pouco tempo atrás. Não havia sequer interesse na 
existência de uma fundação. Da Fundação Piratini, no caso, especifico, 
não  é? Então, para mim, a parte de autonomia passa diretamente pela 
questão do financiamento. Como? Aí, também eu pergunto para vocês, aí 
já fica a pergunta, aqui. 

E a questão que vem... Que eu acho que também vem a reboque 
disso, porque sem o financiamento, sem o recurso não teria como; e a 
gente passa, a gente conhece isso por aqui. A diversidade, regionalização 
passa diretamente daí pela produção independente. Por isso que eu fiz 
toda aquela apresentação, dizendo que eu sou produtor. Mas a intenção 
não  é  essa, é  dizer  que, através  da  produção  independente, aí, sim, 
poderemos ter a possibilidade de novos olhares, para criar esses novos 
retratos do Brasil, como a disse a Erika. Por si só, pela própria natureza 
da contratação, vamos usar essa expressão, de várias produtoras, com 
diretores  com  técnicos,  pessoas  com  olhares  diferentes.  Então, para 
briefing... E aí, eu digo e antecipo porque a grade tem que ser decidida 
pela administração, sempre, da instituição. Ela tem que ter um critério 
muito bem elaborado. 

Então, usando  a  expressão  de  mercado, devem  as  produtoras 
independentes, os  produtores  independentes  serem  ‘briefados’ para 
completar  uma grade. Então, esse  briefing evidentemente vai  sair,  vai 
passar da intuição do veículo, mas cada um, cada produtor, cada diretor, 
cada  roteirista,  escritor  de  cada  peça  que  vai  ser  veiculada, nessa 
hipótese, vai  dar  o  seu  olhar, vai  dar  o  seu  entendimento, sua 
compreensão e sua visão de mundo. Então, aí, sim, eu acredito muito na 
questão da diversidade, certo? 

E o  meio, uma metalinguagem, o próprio... A própria possibilidade 
de  ter  diversas  produtoras,  produtores, instituições produzindo  esse 
material, por si só, já é diversidade, certo? 

Então, essas são minhas palavras iniciais. Não sei se respondi  as 
manifestações.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada, passo a palavra ao 
Nelson Breve, presidente da EBC. 

SR. NELSON BREVE:  Bom, eu acho que o Amaro tocou no ponto 
central. Não vamos discutir... A gente pode discutir cada artigo da Lei da 
EBC, aqui, mas vocês pode em ter certeza que o mais importante é o 
modelo de financiamento. E esse é aquele que a gente não conseguiu 
resolver. Não conseguiu resolver porque foi criada uma taxa, e essa taxa, 
com  base  numa  contribuição  que  as  companhias  de  telecomunicação 
devem, a título de fiscalização, uma parte dessa taxa  era para dar é a 
independência  financeira  possível  à  EBC.  E o  setor  deposita  em juízo, 
certo? 
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O setor concorda, o setor... É algo em torno de R$ 350 milhões por 
ano, o que não cobre o orçamento total da EBC, mas o setor deposita em 
juízo. A gente não vê esse dinheiro. E o setor fez um acordo para poder 
entrar  no nosso mercado  de TV paga, em que ele concordou em uma 
parte até maior dessa mesma taxa de fiscalização, colocar no fundo do 
audiovisual, contribuindo com a Condecine no valor aproximado de R$ 820 
milhões por ano.

Esse, hoje, é  o grande fundo do  audiovisual  brasileiro.  Esse é o 
fundo. Como ter acesso a esse fundo, essa é a pergunta. Como ter acesso 
ao  fundo  que  foi  voltado  para  pode  permitir  que  as  companhias 
multinacionais de Telecom entrassem no mercado brasileiro da televisão 
do futuro, talvez, até do presente, que são as TVs pagas? Porque, na 
medida em que a renda média da sociedade melhora e a tecnologia e é 
mais desenvolvida, fica mais barato, o acesso à TV paga, também. Mas 
uma  TV  controlável  pelo  poder  privado.  Cortou,  não  pagou  a  cont, 
ninguém tem acesso. Como ter acesso a esses recursos? Essa é a grande 
pergunta que a gente tem que fazer.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Qual é o valor depositado, hoje, 
com os juros? 

SR. NELSON BREVE, PRESIDENTE DA EBC: Hoje, nesses últimos 
quatro anos,  já tem acumulado 1,250 bilhão depositados em juízo, da 
nossa contribuição. 

Bom,  eu  sempre  tenho  dito...  Eu  já  disse  isso  a  quatro 
governadores, outros...  Não é? Chefes de Casa Civil, todas as áreas... 
Temos estimulado, também as TVs públicas,  legislativas e judiciárias a 
também  lutar, porque  parte  dessa  contribuição  pode  ser  para outros 
meios de comunicação públicos. Então, essa é uma luta que não é só da 
EBC, essa é uma luta da sociedade. Porque, afinal de contas é isso, ou 
seja, queremos a autonomia e independência. Acho ótimo. Então, temos 
que lutar por ela. 

E como é que a gente conquista ela? Dinheiro. Dinheiro que não se 
contingencia,  dinheiro que é líquido e certo,  dinheiro que tem que ter 
transparência na sua gestão. Mas é isso, a gente  está falando disso. Se 
isso não resolver o modelo de financiamento, todo o resto que a gente vai 
conversar, aqui, que eu vou falar, também, a respeito coisas, todo o resto 
é desejo, certo? Os nossos desejos. Porque tudo tem que caber dentro de 
um orçamento. Um orçamento que custa... Nós custamos, só em pessoal, 
R$  200  milhões, 210,  o  ano  que  vem,  só  em  pessoal  e  benefícios, 
relacionados  ao  nosso  pessoal.  Quase  metade  do  nosso  orçamento  é 
gente, certo? 

Então, a gente tem que pensar nesses números, a gente tem que 
equacionar. Queria dizer para vocês que, assim, a gente tem que ter a 
dimensão temporal do projeto. Eu,  Ana Fleck e o nosso diretor da área 
internacional,  o  Ottoni, estivemos, semana  passada, no  Congresso 
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Internacional dos Difusores Públicos. Então, lá estão os maiores difusores 
públicos,  tirando  algumas,  alguns  países...  Como  grandes  difusores 
públicos, como a CCTV, da China, que não estava presente; a  Rússia 
também não estava.  Mas  o  resto  tudo. China  presente, com a TV de 
Macau, que  é  em  língua  portuguesa.  E  também  tínhamos  a  Ucrânia 
presente, outras  regiões  todas.  Mas  estavam  lá  BBC,  PBS,  NHK,  as 
europeias todas, EBU e tudo mais.

E lá, também... Nós estamos falando de empresas que são públicas 
há 80... De 30 a 80 anos. E eles também estão às voltas, principalmente, 
em função da crise que estão vivendo, com o modelo de financiamento, 
ou seja, há dificuldade. E discutindo autonomia em relação ao governo. A 
mesma discussão. Essa discussão é em todos os países.

Como é que você tem a autonomia, se você não tem os recursos? E 
como é que se consegue ter os recursos e qual a viabilidade e modelo de 
financiamento?  Todo  mundo  está  em busca  do mudo modelo  ideal  de 
financiamento. 

Então, primeiro, assim, deixando bem claro: nós, que temos um 
projeto de apenas cinco anos, estamos tentando viabilizar o nosso modelo 
de  financiamento, e  estamos  construindo  o  modelo, também, para 
cumprir uma missão. Afinal de contas, a nossa missão que nós tiramos no 
nosso  planejamento  estratégico,  que  tem...  Com  base  nos  nossos 
princípios  e  objetivos  da  nossa  lei,  é  criar  e  difundir  conteúdo  que 
contribuam para a formação crítica das pessoas. Essa é a nossa missão. 
Há outras secundárias, que norteiam isso e fazem parte. 

Regionalização  é  importante, criar  e difundir  conteúdos que 
contribuam para  a  formação  crítica  das  pessoas  e  implica  termos 
conteúdos  regionais,  trabalharmos  com a  produção  independente.  Isso 
está explícito na nossa lei. Tudo isso a gente precisa fazer. E gente precisa 
criar os mecanismos, os critérios, as políticas, as diretrizes para isso, para 
que  isso  seja  feito  de  forma transparente,  de forma  sem privilégio  a 
ninguém.  Privilegiando,  isso, sim, professor  José  Moacir,  a  qualidade. 
Qualidade  é  a  palavra-chave  do  nosso  planejamento  estratégico. 
Qualidade no sinal de distribuição, qualidade no conteúdo que a gente vai 
disponibilizar.

Porque  o  que  a  gente  precisa  pensar  é, mais  do  que  tudo, na 
efetividade do resultado da nossa missão. Mais importante do que a gente 
ou  financiar  a  produção  independente,  ou fazer  o  melhor  conteúdo 
jornalístico que a gente possa fazer, ou educativo, como disse a Erika, 
aqui, tudo isso é importante fazer, mas se não tem resultado não adianta 
nada, é dinheiro jogado fora. Tem que ter o resultado.

E como é que a gente sabe que tem o resultado? Pesquisa. Claro 
que  é pesquisa. A  gente tem que criar os instrumentos de pesquisa. É 
qualquer  pesquisa?  Não.  É uma  pesquisa que apure  a  efetividade  do 
resultado,  porque não é só se tem gente assistindo, mas se tem gente 
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que  está  conseguindo  formar  a  sua  cidadania  a  partir  de  ver  algum 
conteúdo nosso. Então, audiência em escala, ela é muito importante. Ela, 
inclusive, viabiliza o financiamento por outros caminhos que não apenas o 
da  contribuição.  Quanto  mais  audiência,  mais  o  interesse  em pessoas 
estarem  ligando  a  sua  marca,  a  sua  instituição  a  um  determinado 
conteúdo audiovisual. 

Evidentemente  que a audiência  é importante  e a  gente  tem que 
buscá-la, principalmente a audiência dos mais pobres, porque são aqueles 
que mais precisam formar a sua consciência cidadã. Esse a gente tem que 
buscar; e é difícil, porque ele está acostumado com o formato audiovisual 
do  Brasil...  Estou falando  do  audiovisual, mas  isso  vale  para  o  rádio, 
também. Ele  está  acostumado com o modelo que é o  modelo que foi 
criado lá, nos anos 50, 60, até hoje, que é o modelo de fazer programa 
para  vender  xampu,  para  vender  produtos  de  higiene,  para  vender 
comida.  Esse  é  o  modelo  de  audiovisual, é  o  modelo  de  radiodifusão 
criado no Brasil; e as pessoas se acostumam a ele e se sentem falta, 
quando encontram metro conteúdo que é diferente do formato que eles 
estão acostumados a assistir. 

Então, é um grande desafio você trazer essa audiência para ver  o 
conteúdo  de  qualidade  que  a  gente  quer, aquele  conteúdo  que  possa 
ajudá-lo a formar a sua cidadania. Então, esse é outro grande desafio que 
a  gente  tem, é  o  de  trazer  essa  audiência.  Agora, só  trazer  não  é 
suficiente. Eu tenho que medir o resultado da efetividade dessa política. E 
eu  concordo,  em  linhas  gerais, para  finalizar, aqui, que  a produção 
independente  é  um  grande  aliado  nisso.  Por  quê?  Porque  nós  somos 
responsáveis  por  formular a política,  por  gerir a política,  por fiscalizar a 
política, mas nós não podemos ser responsáveis por executar a política. 

Em qualquer política pública, você tem o braço de organizações ou 
mesmo dos agentes privados que podem executar  a  política, desde que 
ela tenha a linha da formulação do estado, desde que ela seja gerida pelo 
estado e desde que ela tenha a fiscalização do estado, para ver se os 
resultados estão tendo efetividade. Então, por isso que nós concordamos 
plenamente com as linhas gerais do que foi dito, aqui. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada Nelson. Regina. por 
favor, seu comentários

SRA. REGINA LIMA: O Nelson já  respondeu,  em boa parte, aos 
questionamentos. Eu acho que não resta a menor dúvida que a produção 
independente ela, além da previsão, não é? Porque isso está previsto em 
lei, inclusive, percentualmente, falando,  mas eu acho que a própria EBC 
pode extrapolar até aquilo que está previsto em lei. E eu acho que, hoje, a 
gente já tem isso. 

Mas eu acho que  é importante... Eu sei que é uma tendência, no 
debate, muito, a gente falar da TV Brasil,  não é? Mas eu acho que se 
pensarmos no conjunto de emissoras que, hoje, a EBC, principalmente, as 
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emissoras de rádio, que chegam a locais, inclusive, onde a TV não chega, 
eu acho que a gente fala até muito pouco. É  por isso que o  pessoal de 
rádio, às vezes, se ressente, porque a gente canaliza muito o debate para 
a TV Brasil. Eu acho que pensarmos, também, essa produção no sentido 
de trazê-la para dentro das emissoras de rádio. Eu acho que não resta a 
menor dúvida que a produção independente  tem um papel  importante 
nessa  questão  da  diversidade, da  regionalização, mas  eu  acho  que 
também é importante a gente pensar que regionalização e diversidade, 
isso também se dá na forma como o conteúdo aborda isso, não é? 

Há  uma  participação muito  grande  da  própria  localidade, dentro 
dessa programação, que eu creio que é isso que a EBC vem, ao criar não 
só  uma rede, do ponto de vista da  televisão, mas  está se fazendo isso, 
também, com as emissoras de rádio. Já começou com a região Norte, de 
criar uma rede. Creio que isso vá se expandir para outras regiões, aqui, 
também. Hoje, à tarde, tem uma discussão. Então, acho que é importante 
a gente pensar nisso. 

E pensar mais do que... Quando a gente diz que o sujeito do local se 
sinta incluído numa programação nacional, também é a maneira como ele 
se  vê  representado, ali, naquele  conteúdo.  E,  às  vezes, não  passa, 
necessariamente, pela produção que está sendo feita localidade. Então, eu 
acho que, assim, quando o Nelson fala, nós estamos, sim, com um grande 
desafio na mão. Claro, se você não tiver um modelo de financiamento pra 
bancar  tudo  isso  que  está  sendo colocado  para  constituir  esse  campo 
público, a gente não vai muito longe. Mas na medida em que tivermos 
essa autonomia, eu acho que a gente começa a pensar, realmente... 

Quando a  gente  fala  em qualidade  do  conteúdo, a  qualidade  do 
conteúdo ela pode ser de ponto de vista estético,  que é aquilo  que o 
Nelson falou, nós temos um modelo de audiovisual que foi criado, até pela 
própria história do audiovisual no Brasil, que a gente  começa com a TV 
privada,  por  isso  que o  modelo, hoje, é  o  modelo  mais  forte  e  mais 
recorrente. E há uma tendência natural, quando se produz  um modelo, 
um conteúdo diferente  daquilo  que esteticamente o telespectador  está 
acostumado a ver, ele reage. É preciso... Por isso que, às vezes, você tem 
que quebrar, uma ruptura mesmo de paradigma, você fazer com que ele 
olhe de uma outra maneira que ele está acostumado. É por isso  aquele 
traça um comparativo. Muitas das vezes, quando ele diz: “Eu não gostei 
de determinado programa”, é sempre no comparativo com que ele está 
acostumado a assistir. Então, é, realmente, um desafio muito grande. 

E,  pelo  que  eu  pude  abstrair  daqui, que  não  só  da  produção 
independente, a questão de divulgação. Eu  acho que, assim, às vezes... 
Eu digo que há um discurso recorrente, não é? O  discurso recorrente é 
aquele que diz assim: “Não gosto do conteúdo que vocês produzem”. E, 
muitas vezes, são pessoas que até nunca nem assistiram. Mas, sim, aquilo 
vai se multiplicando. Então... Aí, tocaram em uma questão que eu acho 
que  é  importante: nós  precisamos  divulgar.  E  eu  acho  que, nesse 
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sentido... Eu não sei bem em que estágio está, mas pelo que eu já pude 
perceber dentro da EBC, há um processo de divulgação muito grande. É 
fundamental que as pessoas conheçam o que nós estamos ofertando, no 
mercado, até para que ela poder ter esse paro parâmetro, dizer: “Gostei.” 
“Não gostei.” E  se  “não gostei” ou “gostei”, “por que eu não gostei ou 
gostei disso”. Então, eu acho que isso é importante, não é? E o Nelson 
sabe  disso, depois  pode  até  explicar  melhor,  há uma  política  de 
visibilidade que está se implantando, hoje, na EBC. Acho que é importante 
que se diga isso. 

Agora, sem dúvida nenhuma, que nós só vamos consolidar quando a 
gente reunir todas essas  expertises da universidade, da academia, dos 
movimentos sociais organizados. Agora, como você congregar isso, dentro 
do que está previsto na lei e da própria administração e do gerenciamento 
dessa empresa, que a gente sabe que não é fácil. Hoje, nós estamos em 
um sistema analógico e você tem uma grade de programação, quando 
você comporta como que você, efetivamente, traz  aquilo  que  está  em 
uma lei – que no meu ponto de vista é conceitual –,  quando você diz: 
“Diversidade, regionalização...”. Agora, como você atrás traz isso para o 
campo pragmático, dentro de uma grade que ela comporta 24 horas de 
veiculação? Como que  você traz para  o  campo  pragmático  essa 
diversidade, essa regionalidade? Então,  é um desafio muito grande. Ele 
passa por aquilo que você escolhe e pela maneira, principalmente, como 
você aborda. 

Então, eu acho que quando a EBC se desloca e vem ouvir, eu acho 
que ela leva de volta, na bagagem dela, uma série de sugestões e  vê 
como é que você vai apropriar isso nesse cotidiano que... Tem razão o 
Nelson,  quando  ele  diz:  “Não  é  fácil”,  não  é?  Você  administrar  uma 
empresa onde, eu diria que 50% – não é, Nelson? – se gasta com pessoal 
e 50% como trabalhar esse conteúdo. A gente tem procurado, através de 
mecanismos, como o próprio Conselho Curador, a  Ouvidoria,  ouvir. Mas 
ouvir também não significa potencializar, também, tudo aquilo que chega. 
Porque, às vezes, nós precisamos educar. Ele se manifesta, e a gente 
precisa usar o caráter, que é o caráter pedagógico, também, do Conselho 
Curador, da Ouvidoria de educar o telespectador, o ouvinte que, muitas 
das  vezes, reclama  para  a  gente, mas  ele  também  não  conhece  o 
mecanismo de funcionamento. Às vezes, ele  reclama até pela  falta  de 
conhecimento. Então, você quer acionar um caráter que é importante, que 
é pedagógico.

Então, na verdade, nós estamos... Tem razão o Nelson, quando ele 
diz: “Vamos olhar temporalmente para essa empresa”. Eu acho que ela 
começa em um processo de amadurecimento. Ela teve um processo inicial 
de se instituir e de se constituir e, agora, de amadurecer. Então, eu acho 
que a gente está com um desafio muito grande nas mãos, mas eu acho 
que o fato de... Eu sempre digo, na boa, gente: “Qual é a empresa de 
comunicação que se coloca à disposição para ouvir e para respeitar aquilo 
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que as pessoas têm a dizer?”. Ainda que, necessariamente, ela elas não 
tenham razão e a gente precise educar. Eu não conheço, gente, no Brasil, 
nenhuma empresa  que  se  desprende.  Uma  vez,  me  disseram quando 
viram o programa da Ouvidoria na TV... Disseram: “Ué? Não sabia que a 
empresa tinha um espaço para falar daquilo que as pessoas reclamam“. 
Eu disse: “Pois é, ela tem”. Ela tem. E a gente tem um papel importante. 

Então, eu  acho  que  são esses  mecanismos  que  vão  ajudando  a 
gente a amadurecer, a consolidar essa proposta. Então, acho que tudo, 
aqui, que  as  pessoas  falaram, de  uma forma ou  de outra,  seja 
reivindicando a questão de produção independente, seja mais divulgação, 
seja mais pesquisa, ela está dentro do projeto. Agora, a gente precisa 
saber como operacionalizar isso. 

Obrigada, Ana. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada, Regina.  Eu  vou 
chamar mais inscritos. Duas inscritas,  na verdade: Carine Prevedello... É 
Prevedello? Da Unisinos, do governo do Rio Grande do Sul, por favor. Eu 
falei certo o seu sobrenome? Que bom. 

Não, onde você quiser. Não tem que ser nada...  Pode, claro que 
pode. Tem um aqui, eu te empresto. Você prefere?

SRA. CARINE PREVEDELLO: Acho que sim. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Aqui, nada é tão rígido. 

SRA. CARINE PREVEDELLO:  Tudo bem. Bom dia  a  todos.  Meu 
nome  ué  Carine Prevedello.  Eu  até  ia  me  manifestar, em  função  da 
Unisinos já  estar, significativamente, representada, aqui, nas 
manifestações, não  é?  Mas  a  minha  atuação, ela  também  é 
interinstitucional, digamos assim. Eu sou funcionária pública, diretora de 
programação da TV Campus, da Universidade Federal de Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, a UFC, mas, hoje, estou  cedida para  o  Governo do 
Estado, coordenando a comunicação na Secretaria  do Planejamento do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E,  no meio de tudo isso, eu 
desenvolvo uma tese de doutorado, junto ao grupo  Cepos,  da  Unisinos, 
Comunicação,  Economia Política  e  Sociedade, exatamente  sobre  a 
potencialidade das televisões universitárias, que nós estamos chamando e 
devolvendo  um  conceito  na  tese  de  público-estatais, exatamente  em 
função  de  toda  dificuldade  de  conceituação,  de  diferenciação  entre 
público, privado e estatal.  Então, nós estamos chamando as televisões 
universitárias público-estatais localizadas no interior do Brasil, em cidades 
do interior, para a democratização da produção audiovisual no país. 

Então, até me senti na obrigação de trazer essas informações, em 
função  até  de  contrapor  um  pouco  o  que  o  professor  Pedro  Osório 
levantava, de distância daquilo que é produzido dentro da academia em 
relação  ao  que, talvez, o  mercado  e  a  própria  discussão  da 
democratização necessite, em termos de resultado de pesquisa. Então, eu 
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acredito que o grupo  Cepos,  o  grupo  Economia  Política de  Comunicação 
trabalha nessa tese, nessa vertente de economia  política,  de fato, mas 
não dissociada da realidade prática, das dificuldades que a discussão da 
democratização e da pluralidade levantam no país. 

Então, assim, nós temos resultados já importantes,  eu  estou em 
final de texto, minha defesa está programada já para esse ano, em função 
dessa tragédia que nos abalou, que foi a morte do professor Valério, que 
era meu orientador, nós tivemos que adiar um pouquinho essa defesa. 
Então...  Mas nós já temos resultado bastante importantes. Então, uma 
das hipóteses que a tese levanta é que, de fato, as TVs  Universitárias 
localizados em cidades do interior do Brasil, elas, hoje, se constituem em 
núcleos  importantes  para  a  diversificação  da  produção  audiovisual, de 
fato. Quais são as questão fundamentais que a gente teria de desafios 
para  colocar  em  termos  de  fortalecer  e consolidar esses  núcleos  de 
produção como alternativas, de fato, à  programação hegemônica,  uma 
programação comercial, que é o grande embate que se tem, hoje. 

Além da questão de financiamento, da questão econômica, que é 
vital  e  que  é  um  debate  obrigatório, nesse  sentido, e  que, hoje, nós 
observamos através da pesquisa... Até para avançar em pouquinho, em 
relação a isso. A tese ela identifica...  Ela  pesquisa a relevância desses 
núcleos para a diversificação da produção audiovisual no Brasil, para a 
regionalização  da  produção,  mas  também  avalia  a  preparação  desses 
mesmos núcleos para a convergência digital, já  visualizando a TV digital 
em 2016.  Então, entendendo  como  esses  núcleos, hoje, estão  se 
consolidando  como alternativa e também estão  já  se preparando para a 
TV digital. 

Então, o que a gente percebe é que, em geral,  há uma dificuldade 
em  financiamento,  mas  não  que  ela  seja, hoje, relevante  para  a 
instituição  dessas  TVs  como  alternativa,  mesmo  na  TV  digital,  na 
eminência  de  TV digital.  As  próprias  universidades,  elas  têm fonte  de 
financiamento,  que  seria  viável  para  estruturação  dessas  TVs,  hoje, 
estruturação  técnica  e  até  de  recursos  humanos.  Mas,  talvez,  hoje,  o 
debate mais importante, até com relação, especificamente, aos núcleos 
das TVs Universitárias,  seja a questão política,  mais do que a questão 
econômica, nesse  momento, em  função  de  todas  as  negociações  que 
ainda  estão em curso com relação ao Sistema  Brasileiro de TV  Digital e 
também com relação ao Operador Nacional de Rede Pública das televisões 
públicas. Essas são as duas questões fundamentais e que são, hoje, vitais 
para  a  colocação de núcleos de diversificação  audiovisual, de produção 
regionalizada, no interior do país, nesse novo espectro da TV digital, no 
Sistema Brasileiro e na Rede Nacional de TVs Públicas. 

Hoje, o  Sistema  Brasileiro, ele  não  apresenta  possibilidade  de 
migração imediata das TVs do interior para  o  novo espectro digital. Não 
existe  essa possibilidade das  TVs de acesso público, que, hoje, estão, 
majoritariamente, na  TV  a  cabo, a  outra  dicotomia  do  espectro  da 
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televisão brasileira, porque as TVs de acesso público estão na TV a cabo 
enquanto as TVs de interesse comercial estão no sinal aberto. Então, esse 
é um ouriço debate profundo, complicado, também, que a gente precisa 
superar.  Mas  o  Sistema Brasileiro, ao invés...  O Sistema Brasileiro  de 
Televisão Digital, ao  invés  de  apresentar  a  possibilidade  das  TVs 
públicas... Que as TVs públicas migrassem, ao invés de permanecer no 
sinal fechado,  que elas migrassem para a TV aberta, ele não tem essa 
dicotomia, essa  diversificação,  o  que  é  totalmente  incompreensível  e 
contraditório que o sinal aberto permaneça com o interesse comercial e o 
sinal fechado com o interesse público. 

E, por outro lado, o Operador Nacional de Rede Pública, que é uma 
estrutura vital  para possibilitar  que as TVs públicas, as TVs do campo 
público, ou publico-estatal, estatais também tenham a possibilidade de se 
colocar como uma alternativa na TV digital, ele permanece com muitas 
indefinições, com muitas dificuldades de orientação sobre o espaço dessas 
mesmas TVs públicas. Hoje, não há uma definição  sobre  que TVs terão 
acesso, exatamente, ao Operador  de Rede Pública. Em princípio, seriam 
as TVs estatais e não as TVs Universitárias, comunitárias e todo o restante 
do  campo, que  pode  ser  entendido  como  campo  público  ou  público-
estatal, não é? Aí, a gente tem um debate até teórico mais, complicado. 

Mas em tese... Em tese, não é? A minha tese está convergindo para 
essas questões, e achei importante colocar esse trabalho, também, como 
um resultado de um trabalho, realmente, prático, que acredito que possa 
contribuir  com esse  debate  e nos ajudar,  talvez,  a  trabalhar  algumas 
questões que, do nosso ponto de vista, são, sim... São questões de fundo 
econômico,  financeiro, mas são, nesse momento, para o campo público 
das TV brasileiras, também,  terminantemente,  de  discussão política  da 
formação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada, Carine.  Carine, só 
pergunta: você fala, assim, você fala das TVs do interior do Brasil ou do 
Rio Grande do Sul? 

SRA.  CARINE  PREVEDELLO:  Do  Brasil, de  todo  o  Brasil.  A 
pesquisa é em todo o Brasil

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Ah,  é? O  teu  foco  é  TVs 
Universitárias?

SRA.  CARINE  PREVEDELLO: Sim,  TVs  Universitárias  ligadas  a 
universidades  públicas  federais,  estaduais  e  regionais.  Então, nós 
pesquisamos  55.  São  55, segundo  a  nossa  pesquisa, universidades 
estaduais, federais e regionais, localizadas em cidades do interior do país. 
E dessas 55 são 22 núcleos audiovisuais de produção de televisão. Mas a 
pesquisa refina um pouco mais e chega a um número um pouco menor de 
TVs, de emissoras, de fato, com condições de produção consistente. 
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SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Tá. Com certeza, o Conselho vai 
abrir um espaço para você ir lá, conversar com a gente e apresentar o teu 
trabalho. Muito obrigada e parabéns, tá, Carine?

Eu gostaria de chamar outra inscrita, Vera Deise Barcelos, por favor, 
do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  do  Rio  Grande  do  Sul  e  do 
Conselho Deliberativo da TVE. Por favor, Vera.

SRA. VERA DEISE BARCELOS: Bom dia a todas e todos. Quero 
cumprimentar esta Mesa e, também, parabenizar o Conselho Curador por 
essa audiência, essa vontade de ouvir a comunidade, a sociedade civil. 

Eu faço uma rápida apresentação minha. Além de ser integrante da 
diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, 
eu  sou  uma militante  do  movimento  feminista  de  mulheres  negras  e, 
também, integrante  das  causas  da comunicação.  A gente  quando  fala 
frente a pessoas tão capacitadas, a gente fica um pouco preocupada e 
também emocionada por esse momento que nos é proporcionado. 

Eu faço uma reflexão... Trago, aqui, uma reflexão de que... Eu não 
ouvi passar, nas escutas, algumas colocações, que eu sei que, talvez, para 
os senhores, integrantes do Conselho Curador, não seja novidade, mas é 
sempre bom nós reforçarmos, que é a preocupação que a TV pública, a 
comunicação  pública  tenha  uma  preocupação  com  os  movimentos 
historicamente  invisibilizados  nesta  mídia  que  está  posta  aí.  Quiçá  a 
população negra e a população feminina, hoje, maioria neste país, mas o 
que a gente quer ver dentro dessa comunicação dessa TV pública. Mas a 
gente quer ver dentro dessa comunicação, dessa TV pública... Não só na 
TV pública, em todo processo midiático  desse  país, que nós, enquanto 
população negra e mulheres, não sejamos vistas de forma estereotipada.

E, não me estendendo muito, eu faço... Deixo, aqui, se for possível, 
e ousada, fazer uma recomendação. As conferências de política para a 
igualdade racial, a  1ª Confecom, a histórica  1ª Confecom –  Conferência 
Nacional de Comunicação – e a 3ª Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres, elas trazem, em suas resoluções, eixos fundantes, que dão 
um  norte  como  essa  comunicação  pública  e  não  pública  deve  se 
comportar, para que nós tenhamos umas política, uma comunicação mais 
plural e igualitária, que é  o  discurso que está no eixo da EBC, do seu 
Conselho Curador, quando especifica a sua...  Mas que a gente precisa 
intensificar  mais  isso, respeitando, em  seus  conteúdos, o  que  já  está 
sendo falado aqui: a regionalidade, a diversidade  de seus conteúdos, a 
regionalidade e a diversidade que pauta esse nosso grande país. 

Eu  deixo  como  recomendação  olhar  para  as  resoluções  dessas 
conferências que eu apontei, porque, normalmente,  isso passa batido no 
cenário que a gente vê, que está posto aí. Eu agradeço essa oportunidade 
de estar aqui. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Muito obrigada, viu? 
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Eu acho que a gente pode identificar alguns pontos, nessas duas 
últimas manifestações, e eu gostaria tenho passar para o Nelson, eu acho 
que, especificamente, sobre Operador  de Rede Único. Eu acho que você 
poderia  uma  atualização  para a gente, aqui, como  é  que  anda  essa 
questão, as negociações. Por favor, Nelson.

SR.  NELSON BREVE: Eu  tinha  anotado, aqui, já  a questão  do 
Operador, mas eu vou começar um pouquinho antes, para falar  dessa 
questão  das  TVS  Universitárias,  em  geral.  Nós  estamos  chamando 
atenção,  já  chamei  a  do  ministro,  já  chamei  atenção  do  secretário 
nacional de Educação superior, já chamei atenção da direção da Andifes, 
justamente, para a falta de uma coordenação da política de comunicação 
das universidades, ou seja, é necessário haver essa coordenação. Hoje, 
nós  temos  parcerias  com  universidades  que  operam  canais  que  são 
concessões nossas, consignações  da EBC; e a gente opera isso  de uma 
forma, inclusive, com alto risco, porque nós somos responsáveis pelo que 
eles colocam no ar.

Nós fomos notificados, recentemente, porque... Tem a ver com uma 
rádio, não com uma televisão, mas  que uma determinada universidade, 
não vou dizer de onde é, ela deixou de colocar a Voz do Brasil no ar. Ela 
pode ter tido problema técnico, uma greve, sei lá o que aconteceu. Agora, 
quem é notificado sou eu, não é o reitor.  Então...  E, por isso que nós 
tivemos essa conversa, para dizer o seguinte:  “Olha, é preciso é haver 
uma coordenação”. E nessa conversa que nós tivemos, nós chamamos 
atenção para o fato do Operador Nacional da Rede Pública Digital  prever 
um Canal da  Educação, um canal que pode ser utilizado para coordenar 
esses conteúdos educativos e fazer uma ação coordenada de comunicação 
da das universidades. 

Agora, em relação ao  Operador Digital, nós... Assim, foi uma luta 
que nós mudamos todo um projeto original, para gente incluir o Canal da 
Cidadania dentro do escopo  do Operador em, pelo menos, 283 cidades, 
sei lá, uma coisa assim, ou seja, que a gente pudesse ter  o Canal de 
Cidadania. E,  para isso, assim, evidentemente que o projeto encarece, 
mas a gente dizia o seguinte: “Nós queremos integrar o projeto do Canal 
da Cidadania”, porque é importante pra nós a concepção das três esferas, 
em  comunicação.  A esfera  nacional,  nós  temos  emissoras  que  têm 
conteúdo nacional, que se distribui para todo território nacional de uma 
mesma base: TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, a própria NBR, que é o 
governo federal. Nós temos, agora... Viabilizamos canais da  Educação e 
da Cultura. 

A TV Brasil não tem esse desejo de transmitir do centro para todo 
território  nacional  uma  programação  única, porque  aí  é  suicídio.  A 
televisão  é vista  de  forma regional.  Para  que eu  vou ter  algo que eu 
transmito, não vai ser visto. Você não vai cumprir o seu objetivo. Por isso 
que é importante a as nossas parcerias; e as nossas parcerias  em  um 
nível  estadual, com  as  emissoras  públicas  estaduais, ou  regionais, 
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eventualmente, emissoras  públicas que podem ser  administradas  tanto 
pelo  serviço público  como  por  fundações  de  direito  privado.  Mas  são 
público públicas, com missão cultural e educativa. 

E, até a partir da própria provocação, também, da  ABTU, ou seja, 
das  TVs Universitárias:  “Como é  que  vai  ser?”.  Nós  precisamos  botar 
dentro... As universitárias, as comunitárias, precisamos botar dentro do 
Operador  de  Rede, também.  Então, foi  uma  forma  que  a  gente  de 
construiu  de  ter  a  possibilidade.  Quem vai  gerir  esse  canal  vai  ser  a 
prefeitura,  a  universidade,  a  comunidade...  Aí  isso é  um problema de 
Ministério  das  Comunicações.  Aí  é  outra...  A  porta  de  se  bater,  por 
enquanto, é o Ministério das Comunicações. Como é que vai ser isso?

Agora, prever... O ônibus do nosso Operador de Rede, ele tem que 
ter  uma  cadeirinha  reservada  para  cada  ente  público,  nas  esferas 
municipal, estadual e nacional. Então, é isso que a gente está procurando 
construir.  Nós  estamos, nesse  momento, assim,  com dificuldades  no 
modelo institucional de gestão disso nas negociações com o Ministério das 
Comunicações. Vamos ter uma empresa pública fazendo  isso ou vamos 
contratar, fazer  uma  parceria  público-privada  com uma  empresa  mais 
privada  do  que  pública, pensando  não  é  no  conteúdo, é  apenas  na 
distribuição. Distribuição do conteúdo, operação da rede, isso  daí é uma 
coisa  absolutamente  técnica.  Se  é  público  ou  privado  quem vai  fazer 
isso... 

Hoje, em dia, em função até desse crescimento muito grande que a 
gente tem, talvez, até uma empresa privada possa fazer isso com mais 
eficácia, com mais efetividade do que uma empresa pública, implementar 
isso mais rapidamente, fazer chegar lá. O importante é fazer chegar mais 
longe, mais rápido e melhor. Então, se a gente consegue fazer isso, não 
importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  A questão de Telebras?  Ainda 
alguma querstão...?

SR. NELSON BREVE: A Telebras, em agosto passado, depois de 
dois  longos  anos  aí, de  negociações,  a  Telebras  disse  que  não  dava, 
porque  a  Telebras,  se  ela  entrasse  como  gestora  desse  processo,  ela 
dificultaria a defesa que está fazendo dela poder ser o Operador do PNBL, 
ou seja, da banda larga, O Plano Nacional da Banda Larga. A defesa que 
eles estão fazendo para que ela possa ser esse operador lá, na PNBL. 

Então,  se  tivesse  que  fazer  alguma  mudança...  Porque  terá  que 
fazer uma mudança no estatuto social da Telebrás, porque ela não pode 
ser o Operador  da radiofusão.  Então...  Portanto, essa  mudança 
enfraqueceria a defesa institucional que eles estão fazendo no processo. 
Então, isso depois de dois anos, não pode ser a Telebras. E aí que, assim, 
em não podendo ser a Telebrás, o que era a linha de raciocínio com a qual 
trabalhamos, no mínimo, em parceria, tivemos que repensar. Ao repensar, 
estamos nessa encruzilhada: é público, é privado, vamos voltar ao modelo 
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de PPP lá, original? Vamos fazer uma nova empresa pública para fazer, 
isso é o que nos estamos discutindo com o MiniCom, nesse momento. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Mas  é  a  EBC  que  está 
coordenando esse trabalho? Ou não? Porque esse foi sempre o problema, 
não é? Quem vai assumir, exatamente, essa coordenação?

SR.  NELSON  BREVE: Nós  estamos, assim...  Nós  não  estamos 
assumindo a coordenação, essa é uma missão que estava entre EBC e 
Telebras até agora. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: É, exato. 

SR. NELSON BREVE: Então, agora, digamos assim,  ela  saiu  da 
Telebras, mas não saiu do  Ministério ao qual a Telebras está vinculada, 
que é o Minicom. Por quê? Porque, hoje, essa missão...  A EBC, nesse 
momento, nas condições dadas, atualmente, é uma missão que a gente 
tem muita dificuldade de cumprir, no prazo e nas condições que a gente 
precisa, para poder avançar mais rapidamente no Operador Digital. 

Então, eu acho que, assim, nós estamos afunilando isso. Se não 
tiver um entendimento comum entre o Minicom e nós, nós vamos para a 
Casa Civil, para fazer... Vamos ter que dirimir nossas diferenças e vamos 
ter que levar para  a Casa Civil  e, posteriormente, à  República, para  a 
gente estabelecer qual que vai ser o modelo que a gente vai implementar, 
que esbarra na dificuldade do recurso financeiro. Quem paga? Essa que é 
a grande questão. Tudo tem um preço. 

Então, às vezes, você tem... Nas políticas públicas, você tem muitas 
prioridades. E aí, essas prioridades são muito... Digamos assim, elas são 
alçadas na medida em que você tem mobilização. Eu até disse isso lá em 
uma  audiência  pública  de  Marabá.  Se  eu  tivesse  que  resumir  aquela 
Audiência Pública, ou seja, o que  fazer, eu dirá...  Em uma  palavra, eu 
diria: mobilização. 

Se a sociedade não se mobiliza fica mais difícil para o governante se 
é enxergar que aquilo é uma demanda social de relevância, não é? E que 
tem  muita  gente  preocupada  com  aquilo, que  aquilo  é  importante. 
Portanto, passar a atuar, a dar um destaque maior, acelerar um processo 
que, às  vezes, está  precisando  de  um  empurrãozinho  maior.  Um 
empurrão, eu sempre digo: “Hoje, o empurrão é de onde vem o recurso, 
que está lá”. Então... Portanto, se vocês têm, ali, o 0800 das companhias 
telefônicas,  em vez  de ligar lá para reclamar do telefone,  liguem para 
reclamar deles não estarem depositando a nossa contribuição, por favor. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: A Carine está aqui, ainda? Não 
estou...

SR. NELSON BREVE: Só... Desculpa, só para...

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Pois não. Carine-- 
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SR. NELSON BREVE: Falar da Vera, também, o que a Vera disse. O 
Eduardo está me lembrando, aqui, que nós acabamos de ganhar o Prêmio 
Abdias Nascimento, com a nossa âncora, a Luciana Barroso. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Mais um?

[palmas] 

SR.  NELSON  BREVE: Deixamos,  com  o material  que  foi  feito, 
especial, na  Semana  da  Consciência  Negra, no  ano  passado, que  nós 
estamos, esse  ano,  também, com  material, com  toda  uma  semana 
dedicada à questão de Consciência Negra, especialmente, Brilho, Etnia e 
Liberdade(F).

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: A sala de troféus está ficando...

SR. NELSON BREVE: E só dizer que, assim, ela deixou a menção 
honrosa para a jornalista Miriam Leitão, certo? Então, é isso que a gente 
está dizendo.  Então, a  gente  está  preocupado  com  essa questão  da 
diversidade,  tanto  com  a  questão  de  gênero  quanto com  a...  E é  o 
seguindo seguinte: se a gente não estivesse, este Conselho Curador, aqui, 
estaria nos... Como sempre faz, vigilante, principalmente nas questões de 
gênero, principalmente nas questões relacionadas à raça, etnia. 

Então, assim, a gente tem cobrado insistentemente... Não tem uma 
reunião, seja a Bete, a Ana Veloso, que está aqui, seja o João Jorge, que 
também  é  o  nosso  conselheiro.  Então, assim,  isso  é  levantado 
constantemente.  Eu  lembro  que  isso  que  foi  falado, da  questão 
representação,  foi  a Rita Freire que falou,  do Conselho Curador, a  Ana 
Veloso falou isso na reunião de ontem de manhã, também, mencionando 
isso, também, que era a importância de ter se reunido dentro daquilo que 
era o nosso foco, para trazer... Não é? Ou seja, a representação que tinha 
sido  oferecida  à  Presidenta  Dilma  era  aquilo que, efetivamente, nós 
buscamos, que é a questão de gênero, raça e etnia, e a regionalização, e 
também a rádio e comunicação pública. Havia... Há um elenco vasto para 
que qualquer dessas características... Eu tenho certeza que a presidenta 
vai fazer uma boa escolha. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Eu vou quebrar um pouco o 
protocolo, assim, da audiência. E eu queria saber, Carine, diretamente, se 
você tem alguma pergunta para o Nelson, sobre a questão do Operador, 
essas coisas todas que você mencionou, aqui. Vamos focar no Operador. 
Eu queria que você falasse para a gente, um pouquinho, ou enfocasse, 
assim, as necessidades que vocês veem, como vocês podem ajudar nessa 
mobilização, porque é uma coisa importante, que é um processo que já 
vem de algum tempo e que as pontas não estão amarradas. Então, eu 
acho que o teu depoimento seria muito importante. 

SRA.  CARINE PREVEDELLO: Eu  fico  até  muito  agradecida  pela 
oportunidade, porque esses esclarecimentos já que o Nelson trouxe, já de 
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uma forma bem objetiva, me resolve, aqui, metade de um capítulo já, da 
tese, não é?

[risos]

SRA.  CARINE PREVEDELLO: Porque  são  esclarecimentos  que  a 
gente buscava e não tinha, até então. A gente até está em contato com a 
EBC, através  do André Barbosa,  mas é um contato recente,  não é? A 
gente não avançou muito, ainda. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Então, abrimos o canal direto.

SRA. CARINE PREVEDELLO: Um canal direto. Mas as informações 
que a gente tinha, até então, sobre as negociações do operador seriam de 
que,  em  um  primeiro  momento,  ele  estaria  destinado  às  emissoras 
estatais, às emissoras ligadas aos poderes constituídos. E isso excluiria, 
de  certa  forma,  por  exemplo,  as  emissoras  que  compõem  o  campo 
público, de acordo com entendimento da defesa da democratização do 
audiovisual, excluiria as emissoras comunitárias, as emissoras até ligadas 
às universidades, não é? E a rede de produção independente, também, de 
certa forma, se houvesse possibilidade, também, de transmissão direta.

Mas a primeira dificuldade, mais imediata, seria essa, de que ele 
estaria destinado às transmissões estatais e estaria vinculado, também, 
transmissões dos canais já definidos pelo sistema, que são o Canal da 
Cidadania  e  o  Canal  da  Cultura,  que,  em  tese,  poderiam  abrigar  as 
produções  dessas  emissoras.  E  aí,  é  uma dificuldade casada,  de certa 
forma, porque no momento em que o sistema não prevê a possibilidade 
de  migração  desses  canais  que,  hoje,  estão  no  cabo  para  o  espectro 
aberto, ele não dá a oportunidade dessas TVs operarem em sinal aberto, e 
que  deveriam  estar,  então,  de  forma  técnica,  contempladas  pela 
Operador.  Então,  seria  uma negociação  dupla.  Quer  dizer,  política,  ao 
mesmo tempo em que contempla pelo sistema, e econômica ou financeira 
e  técnica,  através  do  Operador,  que  contemplaria  a  possibilidade  de 
transmissão digital direta dessas TVs, que, hoje, estão na TV a cabo.

Então, uma questão principal seria, justamente, essa que o Nelson 
já  colocou,  já  esclareceu,  que  é  em fase  está  a  negociação,  em que 
modelo, se já existe uma definição de modelo. Ele já nos adiantou que 
esse  é  um conflito,  essa  é  uma  discussão  se  vai  ser  um  modelo  de 
parceria público-privada, que era a primeira informação que a gente tinha, 
também, que seria uma parceria público-privada. Mas ele já nos colocou 
que é possível,.  Também, que está sendo discutida a  possibilidade de 
modelagem pública, não é? 

E uma informação que ele coloca, que, para nós, é surpreendente, 
que também é um pouco preocupante, é a questão de que, em não se 
avançando essa negociação, teria-se dificuldade de cumprir os prazos e as 
condições adequadas para que o Operador estivesse funcionando a tempo 
de atender as emissoras públicas, no momento da convergência. 
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O  Ministério  das  Comunicações  já  anuncia  a  antecipação  da 
convergência para 2015. O prazo seria 2016, mas o Ministério já anuncia 
que há possibilidade de antecipar pra 2015, porque a maioria do Brasil já 
estaria  contemplada  pela  Rede  de  TV  digital,  mas,  evidentemente, 
comercial e não pública. Então, isso cria mais um dificuldade, na medida 
em  que  não  haveria,  então,  nesse  prazo  uma  estrutura  capaz  de 
contemplar as TVs públicas, não é? 

Quanto  à  questão  de financiamento,  para  mim,  foi  contemplada, 
como o Nelson colocou, a questão de modelo de operação. Acredito que 
não tenha avanços significativos, nesse sentido, não é? E de alternativas 
aí, realmente, de estrutura de transmissão, que é a maior dificuldade do 
campo das emissoras público estatais. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Você  quer  completar  um... 
Claro, claro.

SR. PEDRO OSÓRIO:  E acrescentar uma outra pergunta. Quando 
tu  diz  TV  a  cabo,  tu  diz  TV  por  assinatura,  é  isso?  Bem,  a  nossa 
preocupação,  na  Fundação  Piratini,  isto  que  eu  queria  agregar  à  tua 
pergunta,  diz  respeito  a  TV  aberta,  assim,  mas  diz  respeito  à  nossa 
ausência na TV por assinatura. A exceção... Qual é a nossa realidade? Nós 
somos  carregados  pela  Net,  porque  ainda  está  obedecendo  as 
determinações da Lei do Cabo e o que restou dela na nova legislação. Mas 
as outras modalidades de TV por assinatura não carregam o sinal das TVs 
públicas, de modo geral. Então, eu gostaria de acrescentar isso: como o 
Operador de Rede trabalharia esse assunto? 

SR. NELSON BREVE: Primeiro, Pedro, é o seguinte: se não estão 
carregando, você pode entrar na justiça e reclamar na Anatel, porque a 
Lei da TV Paga, ela diz que quem tem geradora local, ela pode... Ela tem 
que ser carregada em todos os sistemas de TV paga. Então, é obrigatório. 

A  gente  teve  dificuldades,  também,  mas,  hoje,  pelos  nossos 
levantamentos, é residual as empresas, pequenas empresas ou por uma 
dificuldade técnica e tal, é muito residual aquelas que não nos carregam 
no cabo. A gente tem dificuldade é naqueles pacotes de hotéis. Em hotel, 
eu nunca consigo, sempre reclamo. Nunca consigo ver a nossa televisão, 
porque são pacotes que os próprios hotéis programam. Aqui, eu vi a TVE. 
A TV Brasil não vi, não. Mas a TVE eu vi. Então... Mas, portanto, é acionar 
a Anatel, para que a Anatel tome providências em relação às emissoras 
que não estão carregando, mesmo BTH e tudo mais. 

Então,  eu  queria  só  chamar  a  atenção,  que  é  o  seguinte:  o 
responsável pelo Canal da Cidadania é o MiniCom. Então... Portanto, como 
vai ser o modelo, nós estamos viabilizando para que o Canal da Cidadania 
possa  estar  integrado  ao  Operador  Nacional  da  Rede  Digital.  Mas  o 
modelo,  quem  é  que  gere,  se  vai  ser  prefeitura  local,  ou  a  Câmara 
Municipal,  ou  as  TVs  universitárias,  isso  é  mobilização.  Isso  são  as 
entidades  das  TVs  comunitárias,  a  população,  as  pessoas  têm que  se 

RG/ehc 31



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

mobilizar  para  conseguir  espaço.  Não  vamos  nos  iludir  que  vamos 
conseguir  a  democratização  das  comunicações  na  caneta  de  um 
governante. Não vamos. Sem mobilização, sem luta, sem reivindicação, 
sem convencer a sociedade de que esse é um direito e que é importante 
para  vida  delas  e  dos  seus  filhos  ampliar  os  espaço  democrático  de 
comunicação  e,  nesse  sentido,  o  espaço  público,  sem  convencer  a 
sociedade de que isso é importante para ela, a gente está aqui... Vamos 
reunir, aqui, esse grupo, mais 50 em outro lugar, 100 lá... Isso não... 

A  demanda social,  ela  tem que ser  demandada,  certo?  Então,  é 
importante  que  haja  demanda  social.  E  o  encarregado  em relação  ao 
Canal da Cidadania é o MiniCom. Lá que está sendo discutido. O que a 
gente  fez  questão  de  incluir,  porque  ele  estava  excluído,  o  Canal  da 
Cidadania, do Operador. Então, ia ser mais um negócio à parte, já estava 
caminhando  Legislativo  a  parte,  Judiciário.  Aí,  o  Canal  da  Cidadania 
também construir  à  parte,  ou seja,  o negócio  ia ficar  tão caro que ia 
acontecer a mesma coisa no processo todo. 

Nós estamos tentando dizer o seguinte: vamos fazer um modelo que 
caiba todo mundo.  Não importa quando vai  entrar,  certo? Então...  Ou 
seja, pode ser que não haja recursos suficientes para colocar todo mundo, 
agora, no apagão, não é? Porque logo, eu acredito que vá acontecer em 
2015. Provavelmente, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão apagar 
São Paulo. Talvez, as 12 cidades da Copa, sei lá. Mas, assim... Porque não 
está, assim, tão... Só a Globo está em todo lugar. As demais não estão, 
não. Eles estão, inclusive, pedindo para adiar para 2020. 

Então... Portanto, assim... Eu acho que, assim, essa questão... Para 
nós não é essa a questão. Para nós, é importante o quanto antes. Por 
quê? Essa é a grande janela de oportunidade de aumentarmos o espaço 
do  campo  público  no  espectro  digital,  gente.  Se  a  gente  perder  essa 
oportunidade, agora, o esforço e o custo, mais para a frente... Porque é 
disputar a audiência da TV digital, que está chegando na das casa das 
pessoas. Então, hoje, é como se a gente tivesse... Eu não sei quem é que 
gosta da Fórmula 1, assim. É como se fosse a nossa bandeira amarela, o 
Safety Car, entendeu?

Agora, nós estamos lá atrás. Aí, entra, na corrida de Fórmula 1, um 
carro que faz todo mundo andar em uma velocidade menor. E aí, você 
tem a chance de fazer uma ultrapassagem, se você estava... Por alguma 
razão, ficou para trás muito tempo. Então, a convergência tecnológica é o 
nosso Safety Car. Então, se a gente perder ele, nós vamos ficar lá atrás. 
Continuar lá atrás, em condições de competitividade mais prejudicadas. 
Então, por isso é que é importante. Mais até do que o tempo em que vai 
se dar o apagão analógico. Então, sim, não sei se respondi todos os seus 
questionamentos...

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: A mobilização, então, seria no 
âmbito do Ministério das Comunicações? 
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SR. NELSON BREVE: No caso do Canal da Cidadania, sim. O Canal 
da Cidadania é responsabilidade do Ministério das Comunicações. Se ele 
vai conceder para prefeituras... Há um modelo, inclusive. Há uma consulta 
pública  que existe,  não é?  Então,  ele  não se pronunciou,  ainda,  salvo 
algum engano meu, a respeito da consulta pública que foi feita em relação 
ao Canal da Cidadania. 

Então, é lá... É a oportunidade que se tem de tentar construir, ali, o 
modelo que seja o mais democrático possível. Lembrando que no canal 
digital você pode ter até quatro em um. Daqui a pouco, você pode ter até 
mais de quatro em um. Então, ter um Canal da Cidadania significa ter 
quatro, em tese, certo? Então, acho que é isso.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Ok. Obrigada, Carine, pela tua 
participação, a tua contribuição, tá?

Eu queria passar palavra para o Pedro Osório, que está querendo se 
manifestar. 

SR.  PEDRO  OSÓRIO:  Algumas  observações,  talvez,  um  pouco 
genéricas, assim, mas vou tentar conduzir para algumas conclusões. Sim, 
eu começo por essa observação do presidente Nelson, de que devemos 
entrar na Justiça para que as operadoras carreguem o nosso sinal. Sim, 
sabemos  disso.  Agora,  uma  Fundação  de  um  estado  brigar  com  as 
operadoras  exige  um  respaldo  jurídico  e  um  saber,  know-how,  uma 
experiência  que  nem  sempre  está  ao  nosso  alcance.  Ainda  que,  na 
Fundação Piratini, tenhamos reforçado, significativamente, a nossa área 
jurídica, porque consideramos isso importante, essa é uma luta nacional. 
E eu sempre vejo a EBC... Sem enxergá-la como a mãe ou o pai de todos, 
eu sempre vejo a EBC... Eu gostaria de ser ver a EBC exercendo um papel 
indutor  nesse  debate,  de  modo  que  as  várias  emissoras  públicas 
pudessem, também, se somar a uma discussão sobre esse aspecto que é 
relevante. 

Falando no papel indutor do Estado, eu quero reforçar esse aspecto. 
E aí, eu vou transitar um pouquinho pela permanente discussão que não 
se esgota nunca, de fato, não é? Assim como não se esgota a discussão 
sobre democratização da comunicação, a discussão sobre o público e o 
privado, e a responsabilidade do Estado e do público não se esgotam, 
nesse país. E são acentuadas essas discussões, porque diferentemente da 
Europa  ou  diferentemente  dos  Estados  Unidos,  me  desculpem  a 
obviedade,  mas só para construir  meu raciocínio,  a nossa sociedade é 
diferenciada,  é  uma  sociedade  patrimonialista.  Então,  as  coisas  estão 
misturadas há bastante tempo. E isso se vê, inclusive, na ação da nossa 
Justiça. 

Daí porque eu acho que o Estado tem um papel indutor, junto à 
sociedade civil. Daí porque eu acho que o Estado, e saúdo a lembrança, 
aqui, que a companheira Vera fez, da Confecom, daí porque eu acho que o 
Estado deveria prestar mais atenção nas resoluções da Confecom, que, 
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sim, teve um papel decisivo do Estado, mas foi construída pela sociedade 
civil. E esse foi o momento de grande mobilização, que o Estado, hoje, 
passa à revelia. São muitas as conclusões? Sim. Algumas inexequíveis? 
Sim.  Mas tem muitas  que têm o fundamento  das  coisas  que estamos 
fazendo,  aqui,  hoje.  Eu  acho  que  o  governo,  de  modo  geral,  que 
representa  o  Estado,  nesse  momento,  ele  ignora  algumas  dessas 
contribuições. Daí  porque eu insisto na responsabilidade do Estado em 
induzir uma discussão. 

Eu  vejo  o  Estado  como...  Por  exemplo,  no  que  diz  respeito  à 
comunicação, eu vejo as suas responsabilidades de forma análogas as que 
ele tem com a saúde, por exemplo. Ele sustenta a saúde, um sistema 
público de saúde, mas, ao mesmo tempo, ele está aberto à sociedade, e a 
sociedade, em boa medida, determina e estabelece como a saúde vai ser 
tratada  no  país.  Em  diferentes  gradações,  nas  várias  áreas  onde  há 
conferência, isso acontece. Na educação, por exemplo, ou na cultura, por 
exemplo.  Aqui,  no  Rio  Grande  do  Sul  a  Fundação  Piratini  está  sendo 
recuperada graças ao Estado, a Secom, nominalmente, a secretaria a qual 
nós estamos vinculados.  Mas é um dinheiro  público que transita pelos 
cofres  públicos,  e  lá  está  sendo  aplicado,  e  a  Fundação  está  sendo 
recuperada.

Nós  estamos,  então,  em  um  esforço,  acho  que  nacional,  para 
construir um modelo de radiodifusão pública que não fique ao sabor dos 
interesses governamentais. 

A questão de financiamento, ela é decisiva, sem dúvida. Acho, aliás, 
que a Abeepec, a Associação Brasileira das Emissoras Educativas Públicas 
e Culturais, da qual eu sou secretário-geral, está... Portanto, faço, aqui... 
Não estou criticando a entidade, mas também fazendo uma autocrítica, 
deveria estar mais presente nessa discussão. 

Em todo caso, esta discussão do financiamento, que nos remete ao 
fundo que está por ser criado, ela reivindica, ela precisa que as televisões, 
as  emissoras  estatais  sejam...  As  emissoras  públicas,  melhor  dizendo, 
sejam envolvidas. O que acontece, hoje, no Conselho de Comunicação do 
Congresso, quando alguns conselheiros querem saber o que está fazendo 
a EBC, em parte, alguns conselheiros querem saber como está a discussão 
do fundo e em que medida o fundo vai contemplar as emissoras públicas 
dos vários estados. Em que medida pode se considerar, por exemplo, uma 
emissora legislativa pública, na medida em que ela é, tipicamente, estatal. 

Essa discussão ela tem que ser feita. Então, ela transitou acho que 
atravessada  no  Conselho  de  Comunicação.  Sei  disse  pelas  minhas 
vinculações com a Fenaj, que, aliás, pediu vista nesse processo que está 
andando por lá. 

Eu acho, portanto, que, sim, nós precisamos resolver essa questão 
do financiamento, mas nós precisamos, paralelamente, e não pode ficar 
para  depois,  resolver...  Assim,  definir  um  tipo  de  modelo,  ainda  que 
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genérico, da nossa intervenção na área cultural e da nossa intervenção na 
área  do jornalismo.  Não estou dizendo que isso não aconteça,  porque 
acabamos de receber  a  notícia  de  um premio  obtido  pela  EBC,  e  são 
muitos  os  destaques  que  as  TVs  públicas,  pelo  país  afora  também 
recebem.  Mas  eu  acho  que  isto  exige,  também,  uma  reflexão,  exige, 
também,  um  papel  indutor  do  Estado,  ainda  que  regionalmente, 
nacionalmente com certeza, mas ainda que regionalmente. 

Eu  me  incomodo  muito,  quando  eu  escuto  o  noticiário  que  diz: 
“Foram condenados, ontem, os réus do chamado Mensalão”. Eu acho que 
só o uso da expressão Mensalão já denota uma adesão a uma ideia que 
condena  a  presunção  da  inocência.  Só  isso.  É  mesmo  que  dizer  dos 
corruptos, os chamados corruptos, é a mesma coisa. Então, eu acho que o 
jornalismo...  O nosso jornalismo,  ele  tenho a subsidiário  de um modo 
privado de fazer jornalismo. Acho que é preciso reinventar a forma de 
fazer jornalismo, nesse país. 

Eu sou professor há muito tempo, há 20 anos leciono e, por isso, 
conheço... Fazendo um parêntese, conheço bem o que se faz na Unisinos. 
Eu assisti à chegada do Valério lá, assisti... E conheço os Cepos desde 
antes dele existir, porque ele vem um GT na Intercom, que ainda existe, 
de economia política, e que... Com o qual nós convivíamos com o GT... 
Então, chamado GT de Políticas Públicas e Comunicação, do qual resultou 
a FNDC e do qual resultaram algumas coisas, efetivamente, práticas como 
a Lei do Cabo e outras coisas que estão por aí, nos beneficiando, hoje. 

Mas  eu  vejo  na  faculdade,  assim...  Encontro  seres  humanos 
belíssimos, que foram meu meus alunos, três ou quatro anos depois, e 
que aí se foram para o mercado... E, vejam, eu sou do mercado. Estou, 
nesse  momento,  em  uma  atividade  pública.  Eu  sempre  permaneci 
trabalhando no mercado, enquanto lecionava. Mas eu vejo essas pessoas 
transformadas ou limitadas pelos modus operandi de fazer comunicação e 
de fazer jornalismo. 

Então, acho que cabe às emissoras públicas uma reinvenção desse 
modo de fazer jornalismo. O jornalismo, a nossa mídia, hoje, ampliando 
um  pouco  essa  discussão,  ela  está  marcada,  como  diz  o  nosso 
governador,  aqui,  com muita frequência,  e ele  aborda com pertinência 
esses temas,  a nossa mídia,  hoje,  é  uma mídia da morte.  O que nós 
temos é morte, basicamente, do Iraque às cenas de assassinatos da nossa 
cidade.  Não  trabalha  com  a  vida,  não  trabalha  com as  possibilidades 
humanas de reinvenção. E nós, muitas vezes, tendemos a reproduzir isto 
nas atividades das mídias públicas. Por isso, eu clamo para uma discussão 
que aborde esses aspectos, também. 

No que nos toca, com todas as limitações, nós estamos... Fizemos 
um seminário de jornalismo, nós estamos a caminho de rediscutir alguns 
critérios.  Nós  estamos  buscando  programas  que  tratem  mais  da 
diversidade, nós abordamos a questão da acessibilidade, nós abordamos a 
questão das mulheres, a questão dos negros. Enfim, estamos tentando 
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construir  uma  programação  nesses  moldes.  Estamos  em  vias  de 
consolidar  intercâmbio  com  a  produção  cubana,  com  a  produção  da 
Telesur,  estamos  em  vias  de  estabelecer  relações  com  a  TV  pública 
argentina, estamos a caminho da criação de um programa que debata 
mídia. Este é um ponto onde eu queria chegar. 

Eu  acho  que  as  emissoras  públicas,  elas  tem  a  obrigação  de 
constituir programas que façam a crítica da mídia, embora isso seja muito 
difícil e exija uma especialização muito grande, para não ficar no discurso 
e na condenação do mercado e do lucro e do capitalismo. Não se trata 
de... Ao contrário de alguns grupos que achavam que da Confecom não 
deveriam  participar  os  empresários,  não  é  essa  ao  nossa  visão.  Nós 
achamos  que  empresários  de  comunicação  privada,  eles  têm  sua 
legitimidade,  eles  têm  que  sem  regulados  por  uma  política  de 
comunicação, uma política pública de comunicação. E eu vejo no Estado, 
e, portanto, vejo na EBC, e, portanto, vejo nas emissoras públicas uma 
responsabilidade  por  constituir  um  núcleo  da  saber  que  permita  a 
constituição  dessas  política  públicas.  É  claro  que  eu  não  ignoro  as 
pesquisas que se fazem, e a Caren(sic) sabe disso. 

Ainda  ontem,  a  professora  Milena,  aqui,  falava de uma pesquisa 
que,  em Minas  Gerais,  se realiza  sobre  a  EBC.  Evidentemente  que há 
pesquisas.  Eu  penso  que  a  academia  não  se  dedica  a  isso  com  a 
intensidade que deveria se dedicar. Nesse momento, também não estou, 
aqui, condenado a academia. Estou dizendo, bem, esse é o assunto do 
momento  na  comunicação,  na  minha opinião.  E  acho  que  a  academia 
poderia  se  apropriar  mais  disso,  tal  como já  vem fazendo  em vários, 
vários setores. 

Esta é uma perspectiva, assim, que eu gostaria de deixar assinalada 
nessa Audiência Pública: o papel indutor do Estado e a responsabilidade 
que ele tem, na sua dimensão pública, de trabalhar para a constituição de 
uma comunicação diferenciada e de um jornalismo diferenciado. Isto é um 
modelo  que  nunca  está  pronto,  mas  não  se  trata,  exatamente,  de 
contrapor o que faz a mídia privada, mas de criar um modo diferenciado 
de atuar. Acho que temos uma grande responsabilidade pública nisso aí. E 
temos que auferir, obter um modo próprio de avaliar a nossa audiência. 
Eu respeito o Ibope, mas não serve o Ibope. Ainda que nos leve a disputar 
mercado,  e  nós  temos  pouquíssima  tradição  nisso  aí,  esse  é  outro 
aspecto... Ainda que nos leve... Que possamos ser beneficiados por isso, 
gente,  o  Ibope,  aqui,  na  Grande  Porto  Alegre,  tem  cento  e  poucos 
aparelhos monitorados. Em São Paulo, não chega a 300. Daí se faz uma 
projeção estatística, que deixa muito bem como acomodados os que estão 
disputando as verbas comerciais, propriamente ditas: “Estou em primeiro. 
Estou  em  segundo.  Estou  em  terceiro.  Estou  em  quarto.  Estou  em 
movimento por aí”. 

Agora, a nossa produção e a nossa audiência, ela é diferenciada. 
Aqui, no Rio Grande do Sul, o Ibope não mede o interior. Acho que não 
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olha o interior, não mede o interior, em parte nenhuma no Brasil. E nós 
temos  sinais  muito  fortes  de  que  estamos  chegando,  de  forma 
consistente, na medida em que estamos pode podemos recuperar as 40 
retransmissoras que estavam abandonadas pela gestão anterior. 

Então,  assinalar  esse aspecto,  assim, é uma convicção forte que 
temos por aqui. E estamos aqui. Eu gostaria de dizer que a diretoria da 
Fundação Piratini está, praticamente, presente, aqui, com a ausência de 
dois diretores, apenas. Um deles estava ontem entre nós, o outro não 
pode vir. Há, também, colegas, funcionários, jornalistas, aqui, técnicos, 
servidores,  que  estão,  também,  trabalhando,  mas  assistindo.  Nós 
estamos, aqui, muito presentes, muito atentos ao que a EBC nos traz e ao 
que  e  ao  que  o  Conselho  Curador  propõe.  Porque  nós  queremos  ser 
partícipes dessa movimentação e dessa construção de um momento novo 
na radiodifusão pública brasileira. 

Acho que, em linhas gerais, era isto que eu gostaria de não deixar 
assinalar, aqui. Me desculpem de se me alonguei um pouco. Obrigado.

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Não,  por  favor.  Obrigada, 
Pedro. 

Eu consulto o plenário se há mais alguma... Sim? Não, só para saber 
o  seu nome direitinho,  para não errar  o  nome.  Só um minutinho,  tá? 
Everton Rodrigues, gabinete digital do Rio Grande do Sul, por favor. 

Ali. Ah, vai ali. Não fica constrangido. Aqui, todo mundo é amigo.

SR. EVERTON RODRIGUES: Bem, bom dia a todas e todos. Eu vim 
de uma atividade, agora, que estava com o governador. Enfim, cheguei 
um  pouco  atrasado.  Mas  eu  queria  abordar,  acho  que  o  aspecto  da 
internet.  Acho  que  o  papel  da  internet....  E,  nesse  momento,  nessa 
história  que  a  gente  está  vivendo,  da  convergência  que  a  internet 
proporciona, e o papel do Estado nisso tudo. 

A gente está vivendo uma experiência muito interessante, aqui, no 
Rio Grande do Sul, que é... Por um lado, a gente procura, com bastante 
dificuldades, fomentar a comunicação blogueira, enfim, que é uma outra 
visão, também. Eu acho que o papel do Estado também é esse, de não só 
pensar no jornalismo, mas pensar, também, nas diferentes linguagens, 
diferentes opiniões e, justamente, fomentar cada vez mais, diversificando 
os conteúdos e as opiniões, nas diferentes regiões de um estado, de uma 
cidade e até de um país. Eu acho que isso é uma questão que a gente 
precisa observar e buscar fomentar, cada vez mais. 

E, por outro lado, a gente está vivendo uma experiência, também, 
que  é  o  Gabinete  Digital,  de  construir  um  espaço  uma  interface  de 
participação, através de internet, um momento interativo. A gente está 
fazendo uma consulta pública, por exemplo, agora, sobre segurança no 
trânsito. E a gente observa que a gente chega nos locais, nas escolas, 
enfim, existe muita produção de conteúdo, muita opinião a ser dada. E 
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acho que a gente precisa fugir muito dessa comunicação superprofissional, 
engessada;  e  o  Estado  e  os  governos  investirem  dinheiro  público, 
justamente,  na  construção  e  no  fomento  de  outros  veículos  de 
comunicação, que possam ser pequenos, médios e até grandes. 

Então, eu gostaria, enfim, de agregar um pouco essa fala à opinião 
do Pedro. Acho que o papel do Estado, também... Acho que nós temos 
que pensar bem mais na internet, acho que a TV digital prometeu muito, 
está muito devagar o processo e, talvez, não chegue a tudo que a internet 
está fazendo, hoje, já. Acho que a internet tem um poder. E, inclusive, a 
internet,  hoje, está sob ameaça. A gente fez uma consulta pública, no 
Brasil, sobre o marco civil, sobre os direitos de internet, e isso está tudo 
indo por água abaixo, porque tem uma outra parte de desse sistema de 
controle das comunicações, que são os provedores de internet, enfim, as 
teles que vão controlar os nossos conteúdos e, principalmente, o que a 
gente está fazendo. Então, acho que é importante a gente pensar sobre 
esse aspecto, também. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada. Acho que todos nós 
estamos atentos a essas novas formas de comunicação, não é? Inclusive, 
a nossa jornalista recém-chegada no Conselho, a Priscila – não é, Priscila? 
– você está muito atenta a essa questão das redes sociais. Vamos colocar 
o Conselho Curador também nessa linha aí, de abrir. 

Eu não sei  o  que você está  pensando Priscila?  Assim,  você está 
conversando com a pessoal da EBC, da própria empresa, para a gente 
poder  fazer  uma comunicação mais  instantânea,  vamos dizer  assim, e 
mais...

SRA. PRISCILA: [pronunciamento fora do microfone].

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Só um pouquinho. Você já dá a 
notícia aí, para a gente, a informação.

SRA.  PRISCILA: A  gente  ainda  não  tem  o  perfil  do  Conselho 
Curador  nas  redes,  mas  a  gente  está  providenciando.  Então,  por 
enquanto, a EBC tem o perfil oficial, que é ebcnarede: @ebcnarede. E eles 
estão  divulgando.  Inclusive,  agora,  a  gente  tuitando  direto  daqui,  da 
Audiência Pública,  a transmissão, ao vivo. E está sendo publicado pelo 
@ebcnarede e tem um pessoal  acompanhando aí,  também, direto  das 
redes sociais. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada,  Priscila. Jovem  é 
rápido, não é? Para mim, é um pouco assustador eu tuitando, mas em 
todo caso. Estamos aí, no Twitter, viu, conselheiro Paulo? Moderno, não 
é? Hein? 

O  próximo  inscrito  é  o  Helder  Xavier  Simões,  Sindicato  dos 
Jornalistas e...?

SR. HELDER XAVIER SIMÕES: Sou militante do Cpers. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Ah, pois não. 
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SR.  HELDER  XAVIER  SIMÕES:  E,  como  delegado  do  Cpers, 
fundador da Colutas, que é a única central sindical de oposição a todos os 
governos, com um projeto próprio poder, a partir da base trabalhadora. E 
é nesse sentido que a gente quer fazer uma reflexão rápida e questionar 
as  políticas  públicas,  tanto  dos  governos  eleitos  com uma  plataforma 
democrático-popular quanto os anteriores, que não se diferenciavam em 
nada da linha autoritária de reprimir, policializar a luta da democratização 
das rádios, principalmente, as rádios comunitárias e toda a comunicação 
comunitária, em geral. 

E  na  intervenção  do  meu  professor,  com  muito  orgulho,  Pedro 
Osório, eu me incluo como alguém esforçado, sim, com recursos apenas 
de professor do estado, da rede pública, com o salário, como dizia Chico 
Anysio, desse tamanhinho, o piso negado, sendo lei no STF, não é? O 
governo Tarso descumpre a sua palavra. Vem trazer uma contribuição no 
sentido de perceber o que nós estamos fazendo, a partir daquilo que a 
institucionalidade, a sociedade espera do papel social escola.

As  nossas  escolas,  no  governo  anterior,  eram  escolas  de  lata, 
algumas  com  containers. A  maioria  com  grandes  deficiências.  E,  aos 
poucos,  a  partir  do  governo  Lula,  o  MEC  foi  implementando  com  o 
Proinfo...  Eu mesmo montei  vários equipamentos, redes diferentes, em 
Linux,  em  outros  sistemas  operacionais,  em  diferentes  escolas.  No 
entanto, esses verdadeiros laboratórios digitais estão senão sucateados, 
subutilizados. A serviço do quê? Da subcidadania, porque não há política 
pública que conduza o eixo pedagógico, não necessariamente estalinista, 
centralizado,  mas  não  há  uma  política  pública  que  vincule  a 
transversalidade da educação, da saúde com a educomunicação. Não há 
políticas pedagógicas de vanguarda que questionem. 

Nós temos um educador de referência internacional, como o Paulo 
Freire,  que  nos  orgulha  de  dar  ênfase  na  Pedagogia  do  Oprimido,  da 
autonomia,  e  não  temos  na  comunicação  do  dia  a  dia  a  formação  da 
cidadania  crítica.  Isso  não  é  uma  irresponsável  intervenção  de  quem 
apenas milita com bodoques pelas redes sociais. Porque as nossas redes 
sociais  são  apenas  virtuais.  A  nossa,  capacidade  de  compreensão 
efetivamente de um país, de uma nação, se dá olhos nos olhos, mãos com 
as  mãos,  como  foi  o  nosso  primeiro  e  mais  protesto  do  Movimento 
Nacional de Meninos de Rua, para a implementação do ECA, com mais de 
cinco  mil  crianças  abraçando  a  Esplanada  dos  Ministérios,  ainda  no 
governo Fernando Henrique. 

Me parece que eu não vou sair satisfeito com a resposta, mas acho 
que, pelo menos, como papel militante, talvez, tenhamos que questionar e 
repetir,  no  governo  Dilma,  esses  mesmos  protestos,  como  está 
acontecendo  na  Argentina,  por  outros  motivos,  que  já  tem  a  Lei  de 
Méndez. Mas reivindicar que cidadania é combater tirania, toda e qualquer 
tirania, seja dos monopólios da manipulação impresso eletrônica, seja da 
mentira do Mesadão, ou do Mensalão, ou da corrupção, seja do que for. A 
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formação da cidadania passa pelo papel revolucionário de transformar a 
comunicação desse país em um processo permanente de construção. 

Por fim, a EBC, disse o Garcez, companheiro, é um dos projetos que 
evoluiu, avançou muito mais rápido que nós esperávamos. Talvez, tenha 
que agregar um aspecto desse de transversalidade com as escolas. Mas 
penso,  por  último,  que  na  programação  tem  que  haver,  também,  o 
aspecto, muito preocupado com a audiência, de permanente vinculação 
com as políticas públicas mais importantes e estratégicas, como são as 
questões  de  saúde,  principalmente,  relacionadas  à  obesidade  e  à 
dependência química. 

Para concluir, um dado, que é médico, o século 20 foi um século da 
dependência  química,  álcool  e  drogas;  o  século  21,  segundo 
neuropsiquiatras,  está  fadado  a  ser  o  maior  número  de  casos  de 
humanidade em neurodependência eletrônica. Isso é para a gente pensar 
a importância de lazer. O blog de acesso, para quem quiser comentar, é 
www.profhelder.blospot.com. Obrigado.

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Obrigada, Helder. A Erika, da 
Alternativa, pede mais seis minutos. Ela foi bem específica, vamos ver se 
ela vai cumprir os seis minutos. Você foi superespecífica, são seis minutos 
que você quer. Está bom.

SRA. ERIKA KRAMER: Eu só queria deixar mais duas sugestões, 
presidente. Uma que pautou, desde o início, a nossa reunião de hoje, que 
é audiência e que, de certa forma, justifica todo o investimento público a 
ser feito. Foi falado, também, pelo próprio presidente, as dificuldades de 
conquistar essa audiência. E, aqui, eu quero dizer que, há pouco, falou o 
representante  do  Gabinete  Digital,  e  que  nós  temos  um meio  auxiliar 
fantástico, que nós não tínhamos, há bem pouco tempo, que é a internet. 

Nós...  Eu  coordenei  n  projetos  pelo  rádio,  educação  pelo  rádio, 
alfabetização pelo rádio. Só o rádio, só o áudio, e a apostila chegava de 
vez em quando, quando tinha a boa vontade da distribuição, através da 
prefeitura, sindicato etc. Hoje, nós temos texto, nós temos o diálogo com 
a audiência. Então, a recomendação, presidente, é de que nós precisamos 
de audiência,  sim;  precisamos de uma audiência  qualificada,  sim; e  a 
internet, entre outros meios, para buscar animadores, difusores, sei lá o 
título que se dá... No nosso tempo, a gente chamava de monitoria. Que 
sejam treinados, que sejam identificados. Enfim, que sejam indutores do 
conteúdo que o esforço que uma TV estatal faz, como a EBC.... 

A segunda ponta, que é um pouquinho difícil  da gente trabalhar, 
mas eu vou deixar a minha inquietação: a TV pública tem que buscar uma 
identidade na sua programação. Eu acho que a TV pública não pode tentar 
buscar a audiência da TV privada com algumas transmissões que a TV 
privada faz, e faz bem, mas que a TV pública tenta trazer, para conquistar 

RG/ehc 40

http://www.profhelder.blospot.com/


Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

determinados  “ganchos”  de  audiência.  Eu  ouvi  e  vou  dizer,  confesso, 
honestamente, como jornalista, que a EBC vai transmitir a Fórmula 1.

SR. NELSON BREVE: Não, não.

SRA. ERIKA KRAMER: Não, mas... 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Foi só uma... 

SRA. ERIKA KRAMER: É,  mas deu...  E patrocínio  da Petrobras. 
Digo: “Pô!”. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Não, não, não... 

SRA. ERIKA KRAMER: Não, foi uma chamada. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Não,  é  que  ele  fez  uma 
comparação com a Fórmula 1.

SRA. ERIKA KRAMER: Bom, então, não importa. 

SR. NELSON BREVE: Não. Fórmula 1, não.

SRA. ERIKA KRAMER: O que importa é que eu acho que a TV 
pública, todas as TVs públicas, e eu creio que tem alguns exemplos bem 
pautados, não vou mencioná-los, aqui, nesse momento, por causa que os 
meus minutos já foram. A busca da identidade da TV pública no Brasil, 
isso eu creio que é uma outra preocupação. Inclusive, foi muito falado 
pela minha colega Vera, a busca de programações que privilegiam, vamos 
dizer  assim,outras  minorias  que  não  são  contempladas,  normalmente, 
pela mídia tradicional. A busca da identidade da TV pública, isso eu creio 
que tem que ser uma perseguição violenta, vamos assim dizer, como a 
Rede Globo buscou a sua identidade de programação. 

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada,  Erika.  Eu...  Mais 
alguém gostaria de se manifestar,  do público? Por favor. Vera, não é? 
Acredito. Ser breve... Ser rápido, quer dizer. 

SRA. VERA DEISE BARCELOS: Eu quero trazer uma manifestação 
do recente 25º Congresso Nacional de Jornalistas, encerrado há cerca de 
quê? De 72 horas, não é? Estou fazendo essa manifestação para plenária, 
já  estou  com  hábito  de  sindicalista.  Porque  entre  os  integrantes  do 
Conselho lá estavam, também... 

E nós, na Carta de Rio Branco, o congresso encerrou no domingo... 
A  gente  manifesta...  Nós,  os  jornalistas  presentes  lá,  manifestamos  a 
grande preocupação com a comunicação pública, com a programação das 
emissoras públicas, com as comunitárias. Então, eu quis trazer essa fala 
breve,  agora,  encerrando  a  minha  participação,  dizendo  que  os 
congressistas  manifestam sua grande preocupação com a comunicação 
que está posta aí. E acreditamos que a EBC tem um papel grande para 
enfrentar.

E  aproveitando,  também,  as  suas  palavras,  que  eu  acho  que... 
Concordo que é povo na rua, é manifestação, é barulho, porque só assim 
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as  autoridades  vão  reverter  esse  processo  que  está  aí,  e  o  governo 
também. Obrigada. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada. Mais alguém inscrito 
ou com entusiasmo para falar, agora, nesse momento? 

Eu só vou... Posso passar a palavra... Eu vou passar a palavra para, 
afinal de contas, os nossos conselheiros. 

Conselheiro Paulo, conselheiro Mário Augusto, podem fazer pergunta 
para a Mesa, para o nosso anfitrião, o Pedro Osório. 

Não, se o senhor quiser... O senhor gosta de... Fique à vontade, por 
favor.

[risos]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Não pode ver um microfone.

SR. PAULO RAMOS DERENGOVSKI: Em primeiro lugar, eu queria 
saudar  a  todos,  a  Mesa,  as  autoridades  já  nominadas.  Especialmente, 
parabenizar  o  nosso  anfitrião,  o  colega  Pedro  Osório,  com  suas 
importantes manifestações, aqui. 

Eu sou... Vou me identificar eu sou membro do Conselho Curador da 
Empresa Brasileira de Comunicações, j[a há três anos, e tenho orgulho 
tenho de dizer pra vocês que comecei a minha vida profissional aqui, em 
Porto Alegre. Eu comecei, aqui, na velha Zero, a Última Hora, dos bons 
tempos, ali, na Sete de Setembro, ao lado do Cinema Rex. Ali, com os 
colegas  Fedrizzi,  Tarso  de  Castro,  Flávio  Tavares,  Pilla  Vares,  Marcos 
Faerman.  Grandes  jornalistas  que,  depois,  se  destacaram  no  plano 
nacional.  Então, aprendi muita coisa, aqui, nessa cidade, onde durante 
dois ou três anos fiquei,  depois me dirigindo para trabalhar em outros 
jornais do país. Digo isso porque tenho orgulho de fazê-lo. 

Vou ser breve, e fico muito satisfeito com essa audiência, porque 
acho que um dos pilares do nosso Conselho Curador é, justamente, ouvir 
com atenção as manifestações oriundas dos nossos colegas, da população, 
em geral, sobre o trabalho que vem sendo feito pela Empresa Brasileira de 
Comunicações. Como bem disse o presidente Nelson Breve, nós somos 
ainda crianças. Nós somos quase bebês. Temos cinco anos, apenas, de 
existência,  então, na verdade, temos muito caminho pela frente,  a ser 
percorrido. E esse caminho tem que ser sempre auxiliado. Nós estamos 
incrementando na gestão Nelson Breve as audiências, não é? 

Fizemos importantes... Uma importantíssima audiência, agora, lá no 
extremo  norte  do  país,  lá  em  Marabá,  onde  ressaltamos,  dentre  as 
questões, aqui, focadas, uma que, talvez, não tenha sido citada, que é a 
importância da defesa das minorias indígenas, não é? Nesse momento, 
mesmo os nossos antecedentes, e eu falo, aqui, como sendo bisneto ou 
tataraneto de uma índia guarani, D. Dolores Agda. Os índios Guaranis- 
Kaiowás  estão  sendo  e  continuam  sendo,  como  sempre  foram, 
massacrados e desprezados pelas instituições nacionais. 
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Devo ressaltar que temos um grande caminho pela frente, como já 
disse. E o Conselho Curador não tem a pretensão, a meu ver, uma opinião 
pessoal, de exercer um papel autoritário, ditatorial ou definitivo e, sim, 
estará aberto sempre às sugestões que vêm. 

Quanto  a  uma  questão  que  está  se  discutindo  muito,  está  se 
colocando em todas as nossas reuniões, é essa questão da relação estatal, 
público-estatal. Ora, quero concordar, aqui, com as palavras do presidente 
Pedro Osório, porque não vejo que devamos reforçar uma dicotomia em 
torno disso. Nós temos uma parceria público-estatal, sim. Um dos papeis 
do Estado é exercer, justamente, o seu trabalho na área pública, mesmo 
que esse trabalho não traga rendimento financeiro, mas traga rendimento 
social,  rendimento  público  para  a  população  do  nosso  país.  Cabe  ao 
estado, sim, nos ajudar economicamente, mesmo que, ao contrário da 
iniciativa privada, não vise ao lucro. O lucro do Estado é social. Esse é um 
papel fundamental. 

E eu digo mais: o Estado é a mais alta forma de organização que a 
humanidade,  até  hoje,  conseguiu  realizar.  Mais  do  que  clubes,  ou 
eventuais credos religiosos, ou eventuais organizações político-partidárias, 
que vão e vem com o vento. Os governos passam, também, mas o Estado 
permanece. Ele é um princípio básico de uma coisa maior que é a nação. 
São  os  nossos  estados,  a  nossa  bandeira  a  nossa  tradição  e  que, 
finalmente, é a nossa pátria. 

Terminando,  devo  dizer  que  o  importante,  para  nós  todos,  e 
ressalto,  também,  novamente,  aqui,  quem enfatizou  a  necessidade de 
melhorarmos  a  linguagem  jornalística,  não  só  no  uso  de  termos  e 
expressões e palavras, é que os estudantes que as gerações que vão nos 
suceder, nesse trabalho, tenham no coração uma coisa muito importante, 
que é a base de tudo: a paixão pelo jornalismo. Obrigado.

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Conselheiro Mário Augusto está 
até com uma colinha na mão, não é? Para não esquecer.

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Isso é vício do jornalista.

SRA.  ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  É,  exatamente  o  que  eu  ia 
dizer.

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Eu saudaria, principalmente, 
a Mesa e os presentes. Eu... O jornalismo é uma lição diária. Então, a 
gente,  todo  dia,  aprende  alguma  coisa.  Nós  estamos,  aqui...  Como 
conselheiro,  eu  estou  aprendendo  muita  coisa.  E  me  sinto  muito...  A 
emoção  toma  conta,  porque  o  Rio  Grande  do  Sul...  Nós...  Para  nós, 
cariocas o Rio Grande do Sul nos diz muita coisa, em termos políticos, em 
termos culturais. E estou vendo, aqui, que o Rio Grande do Sul está... 
Com a permissão da conselheira Ana, gaúcha, não é? O Rio Grande do Sul 
retoma a sua tradição de sempre, que é a tradição de luta, a tradição de 
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mobilização da sociedade. Nesse sentido, eu acho que é muito importante 
para nós. Somos de uma geração que tentou, de todas as formas, mudar 
o quadro, mudar o Brasil, não é? 

E, de alguma forma, eu acho que, aqui, o dia de hoje, para nós, 
representa uma vitória, porque estamos ouvindo a sociedade. Nós, Daniel, 
nós saímos às ruas, no Rio de Janeiro, para isso, para que o povo desse ar 
da sua graça. E, agora, aqui, nós estamos vendo, vamos ampliar isso. Eu 
acho que isso aqui é a grande lição que a gente está aprendendo, aqui. 

E quero dizer, também, que o Pedro Osório... Você tem toda razão, 
nós precisamos fazer um jornalismo, um verdadeiro jornalismo. Eu acho 
que o papel da vida mídia pública é fazer o contraponto, sim. Eu tenho 
insistido muito em conversas, dizendo o seguinte, que nós temos uma 
visão da mídia tradicional, da mídia comercial, uma visão única dos fatos. 
Então, nós precisamos... É o desafio: como fazer essa nova linguagem, 
como fazer esse novo jornalismo, apresentado fatos, apresentado versões 
que não aparecem na mídia comercial? 

A  companheira  lembrou,  inclusive,  a  relação,  no  dia  07  de 
dezembro,  quando  entra  em  vigor  a  legislação  em  que  os  meios  de 
comunicação, na Argentina, têm que se enquadrar a essa nova legislação. 
Isso é importante para nós, porque, aqui, no Brasil, pouco se conhece a 
respeito.  E  quando  se  tem  a  informação  sobre  isso,  a  informação  é 
baseada de um lado apenas. É o papel da... E citando o exemplo do caso 
da  Argentina,  é  o  papel  também nosso,  de  estarmos  presentes  e,  de 
alguma  forma,  ajudar  a  compreensão,  ajudar  o  povo,  a  população 
brasileira a ter essa... A fazer a síntese do seu pensamento. 

Agora,  para  que  isso  aconteça,  é  necessário  ouvir  o  outro  lado, 
também. Ouvir o que... Isso... É o caso da Argentina e outros exemplos 
mais. O papel do jornalista mais escrever do que falar, não é? A gente 
vai...

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Escrever e lançar livro, não é?

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: De vem em quando. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Eu queria que o senhor desse o 
recado de hoje à noite. 

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Não, aí... 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Como não? Por favor, estamos 
todos aqui.

SR.  MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND:  Não,  é  que  a  gente  dar 
recado pessoal, eu acho que não é bem...

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Não, mas é a meu pedido, não 
foi uma iniciativa sua. Então, por favor. 

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Bom, quem... 
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SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: O lançamento do livro dele, na 
Assembleia. 

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND:  É que eu sou meio tímido 
pra falar as coisas. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Então, pelo menos, diga o título 
de livro.

[risos]

SR.  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND:  O  livro  que  está  sendo 
lançado, aqui, é... Agora, me deu até...

SRA.  ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Deu um branco.  No final,  o 
senhor me passa e eu... 

[risos]

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND:  Espera aí. É o livro Líbia: 
Barrados na Fronteira. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Está aí? 

SR.  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND:  É  uma  experiência...  O 
Líbia:  Barrados  na  Fronteira,  com  apresentação  de...  Vocês  me 
constrangem... 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Daqui que eu falo. 

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Com a apresentação de um 
documentário inédito, no Brasil, feito pelo italiano Flavio Signore, que ele 
esteve, o ano passado, na Líbia, por ocasião dos bombardeios da Otan. 
Então, nós fizemos parte de uma delegação. Agora... Delegação brasileira, 
integrantes  da  sociedade  civil  e  de  parlamentares,  inclusive,  com  a 
representação oficial  do parlamento brasileiro,  através do Brizola Neto, 
Deputado Brizola Neto e Protógenes Queiroz. 

Íamos  entrar  na  Líbia,  para  verificar  in  loco o  que  estava 
acontecendo.  Fomos  impedidos  porque  os  bombardeios  da  Otan 
impediram a nossa entrada em território livre, e ficamos em território da 
Tunísia. E um dos objetos da nossa viagem e da nossa delegação era fazer 
o relatório dos brasileiros. Outros países representantes fizeram, também, 
relatórios.  Puderam entrar  e  puderam sair.  Nós não pudemos entrar... 
Então, quando... É isso... 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  É, agora, então, eu vou... O 
lançamento do livro é na Assembleia, hoje, às 19h.

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Assembleia, 19h.

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  O  título  do  livro  é  Líbia: 
Barrados na Fronteira. O que não saiu na mídia sobre a invasão da Líbia. 

SR. MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND: Isso. 
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SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Apresentação: Maurício Azêdo, 
presidente da ABI.

SR.  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND:  Então,  isso  também  faz 
parte-- 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Já que ele é tímido, eu faço a 
propaganda dele  e convido a todos  para o lançamento,  hoje,  à  noite. 
Obrigada. 

SR.  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND:  É  isso. E  quero  dizer, 
também, que essa proposta vem de encontro, também... É uma tentativa 
modesta, claro, de se fazer o contraponto e tentar fazer jornalismo. É isso 
aí, obrigado. 

E parabéns aos gaúchos e as gaúchas, tchê, por mostrar que o Rio 
Grande  do  Sul  continua  combativo  e  continua  fazendo  história.  Muito 
obrigado. 

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Conselheiro Daniel,  o senhor 
quer fazer alguns comentários, perguntas, diálogo? 

Está tocando o sino, não é?

SR. DANIEL AARÃO REIS FILHO: Eu queria fazer um comentário. 
Eu queria, em primeiro lugar, me congratular com a audiência. Acho que 
esse  tipo  de  perspectiva  de  construir  Audiências  Públicas  é  uma 
perspectiva  que  tem que  ser  mantida,  é  um momento  importante  de 
interlocução entre a empresa e a sociedade. Mas eu estou relativamente 
decepcionado com essa Audiência Pública, aqui, em Porto Alegre. 

O Rio Grande do Sul é um dos estados mais dinâmicos e ativos, em 
termos de sociedade civil. A memória que eu tenho de duas Audiências 
Públicas que eu participei, em Brasília e no Rio de Janeiro, a gente teve 
uma presença muito mais importante, não é? E eu fiquei preocupado com 
essa audiência. Qual o significado de termos tido tão poucas intervenções, 
tão poucas...?  Enfim,  as  questões relevantes  foram levantadas,  mas a 
intensidade da participação da Mesa, interessante, já evidencia a pouca 
participação de representante de movimentos sociais ou de universidades.

O Rio Grande do Sul é um dos estados mais ativos que a gente tem 
na Federação, não é? É tradicional a sua riqueza, a fecundidade da sua 
sociedade  civil,  da  sua  intelectualidade,  dos  seus  movimentos  de 
trabalhadores.  O  quê...?  Houve  um  curto-circuito  de  comunicação? 
Estamos  num  momento  de  desinteresse  pelas  questões?  Eu  fiquei 
realmente,  relativamente...  O clima que a gente  criou,  aqui,  foi  muito 
simpático, muito amigável, incentivador. A nossa presidente incentivou o 
mais que pôde o debate. 

Mas  eu  estou,  assim,  muito  impressionado.  Quer  dizer,  a  minha 
expectativa é que essa audiência fosse a mais ativa e rica que a gente já 

RG/ehc 46



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

teve. E foi o menos, muito menos... Eu não estive em Marabá, não estive 
no Recife, não posso dar um testemunho, assim, o quanto foi. Mas eu 
acho que a gente devia fazer uma avaliação, não é? Não sei se a gente 
tivesse  feito  essa  audiência  numa  universidade,  talvez,  tivéssemos 
suscitado maior interesse, não sei se faltou divulgação. 

Eu acho que a gente tem que dar um balanço. Eu acho que essa 
audiência ficou devendo, não é? E a gente poderia imaginar, em um futuro 
não imediato... Temos que entender outras regiões, não é? Mas a gente 
voltar a ter uma Audiência Pública que fosse digna das tradições da terra 
rio-grandense. Eu sinto muito em expor essa visão crítica, mas eu acho 
que  é  ela  é  importante.  Me  cabe  menos  discorrer,  aqui,  sobre  essas 
questões, porque são muito relevantes, o público e o privado, a coisa do 
Estado e do público. Eu tenho muito que dizer isso, sobre isso. Tenho dito.

Mas eu acho que as audiências são o momento em que a gente está 
aqui para ouvir e menos para falar.  Então, eu faço votos que a gente 
possa ter uma outra audiência, aqui, em Porto Alegre, ou em outra cidade 
do  Rio  Grande  do  Sul,  e  que  seja  capaz  de  suscitar,  para  nós,  as 
contribuições que a gente espera. Obrigado.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada, professor. Que nem o 
conselheiro Mário Augusto... Assim, é o contraditório, cada um tem uma 
visão. Eu também... Eu, na verdade... Claro, claro. E é isso aí, vocês estão 
sendo provocados, gente. Eu acho que... 

Bom, o professor Moacir já... Olha, vem defender a turma, aqui. Foi 
provocado, agora.

SR.  JOSÉ MOACIR GOMES PEREIRA: Não  é  defender  o  nosso 
país, quer dizer, o nosso estado.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Não, claro.

[risos].

SR. JOSÉ MOACIR GOMES PEREIRA: Mas nós concordamos com 
o senhor. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Você viu como é o negócio? 

SR. JOSÉ MOACIR GOMES PEREIRA: E nosso entender...

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Cuidado, Daniel. 

SR.  JOSÉ  MOACIR GOMES  PEREIRA: Não,  brincadeira.  Nós 
também estranhamos o pouco público. No nosso entender,  foi falta de 
maior divulgação. Nós mesmos, da TV Unisinos, ficamos sabendo dada à 
nossa ligação, somos parceiros da TV Brasil,  e também, aqui,  a nossa 
ligação com o Luís Henrique. Mas eu acho que faltou mais divulgação. 
Obrigado. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada. 
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SR.  JOSÉ  MOACIR GOMES  PEREIRA: Ah,  reforçando  o  que  a 
Regina colocou, quando a gente pensa em comunicação, imediatamente, 
está  pensando  em  TV.  Queremos  reforçar  a  importância  do  rádio  e 
parceria com rádios. Obrigado. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  O Conselho  Curador  sempre 
tem...  Tem  uma  câmara,  exatamente,  para  cuidar  dessa  questão. 
Conselheira Ana Veloso, por favor.

SRA. ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO: Boa tarde para todos 
e todas. Sempre é um momento muito importante para nós, do Conselho, 
ouvir as questões que a sociedade tem a dizer, não é? Por mais que a 
gente  transite,  no meu caso,  na sociedade civil,  sou representante  da 
sociedade civil, mas é muito bom quando a gente escuta outras vozes de 
outras  regiões.  E  eu  considero  que  dessa  audiência,  também,  dentre 
tantos pontos que são fundamentais, que foram levantados, alguns, como 
o questão do Operador de Rede Digital, que eu acho que nós temos que 
retomar  esse  debate,  que  foi  debatido  com  muita  força  dentro  do 
Conselho. E é um ponto para a gente retomar, dentro do nosso roteiro de 
debates, dentre outros. 

Mas  me  chama  atenção,  também,  nessa  questão  da  relação  do 
Estado com a questão do público, do privado, das emissoras públicas, o 
papel do Estado que foi muito reforçado, aqui. Porque nós estamos em um 
estado  que  tem  o  compromisso  com  a  comunicação  pública,  isso  é 
relevante. E nós, que estamos em outros estados, no Brasil, nós sabemos 
dessa tradição de Porto Alegre, nesse compromisso, nesse diálogo com a 
sociedade. 

Algo que a gente escutou,  ontem, e que eu vou reforçar,  que é 
discussão sobre o controle social, que é uma palavra nefasta, hoje, porque 
os grupos de mídia transformaram essa palavra, esse termo, que é um 
termo caro para a sociedade civil brasileira, que está presente em todas 
as  discussões  das  outras  searas  pública  de  saúde,  de  educação,  de 
cultura,  e  nós  estamos  sendo  cerceados,  quando  falamos  de  controle 
social na comunicação. Mas a comunicação é pública. 

Então, quando nós estamos diante de um estado que vai criar o seu 
Conselho  de  Comunicação  Social,  que  tem  uma  Secretaria  de 
Comunicação  que  dá  um  depoimento,  aqui,  na  Mesa,  e  que  esse 
depoimento não só são palavras, como os que a gente tem escutado em 
outros lugares, que tem governos que são aliados da propriedade cruzada 
e que estão administrando as cidades ou os estados de acordo com os 
interesses particulares dos grupos privados. Então, eu considero que esse 
momento é muito importante, é fundamental, para nós, que defendemos 
a comunicação pública, que defendemos a comunicação como um direito 
humano fundamental, que esse debate esteja nesse nível, aqui, em Porto 
Alegre. 
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Espero que a sociedade se aproprie, que a sociedade se organize 
muito mais e que cobre do estado essas questões, porque eu percebo que 
há um espaço para essa discussão, aqui, nesse estado, enquanto que em 
outros estados afora, pelo país, não se discute nem a criação de Conselho 
de  Comunicação  Social.  E  que  estados  e  governos  que  se  dizem 
progressistas  não  querem  discutir,  e  ainda  têm  partidos  políticos  que 
vetam  debate  onde  se  quer  discutir,  onde  a  sociedade  quer  discutir, 
estados onde a Conferência Nacional de Comunicação teve se sair à força. 

Então, para o fortalecimento do Sistema Público de Comunicação, a 
sociedade tem que se mobilizar muito mais, sair às ruas e fazer o que fez 
com a Confecom e com outros, em outros momentos. E nós contamos 
com  a  experiência  dos  aguerridos  e  aguerridas  companheiros  e 
companheiras do Rio Grande do Sul, que vêm construindo essa história, 
de outros estados, como da Bahia, que tem o seu Conselho, para que a 
gente  possa  não  só  ter  o  Conselho  Curador  da  Empresa  Brasil  de 
Comunicação, mas muitos outros Conselhos de Comunicação, para discutir 
a comunicação pública e esse jornalismo que tem uma premissa de ouvir 
fontes plurais,  mas que vem sendo,  paulatinamente,  esvaziado no seu 
sentido de produção de sentido, de produção de conteúdo e de produção 
de  crítica  da  sociedade,  por  essa  articulação  perversa  entre  esses 
empresários  que  manipulam  e  que  operam  o  sistema  privado  de 
comunicação e os governos permissivos, que, infelizmente, se aliam com 
esses grupos privados, para defender interesses e barganhas políticas, e 
que,  infelizmente,  não  fazem  o  que  vários  governos  e  que  várias 
iniciativas que foram citadas, aqui, vem fazendo, que é discutir o que é de 
interesse da sociedade, o que é de interesse social. 

Muito obrigada. Eu parabenizo a Mesa. Parabenizo a experiência e 
fico à disposição, como conselheira da EBC. 

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Obrigada, Ana.

Conselheiro  Strozi.  Depois,  o  conselheiro  João  Jorge.  Eu 
estouesquecendo de alguém? Acho que não estou enxergando...  Ah,  a 
professora Ima está lá...

SR.  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI:  Está  lá,  no  fundo. 
Aniversário da Ima, pessoal. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Opa, parabéns!

[palmas]

SR. GUILHERME GONÇALVES STROZI: Bom dia a todas e todos. 
Eu sou Guilherme  Strozi,  sou representante dos...  Estou representante 
dos funcionários da EBC, no Conselho Curador. Essa representação é a 
única que é de dois anos, as dos demais conselheiros são de quatro anos, 
renováveis por  mais  quatro;  as  do  representantes  dos  funcionários  é, 
exclusivamente, por dois anos. Acho interessante isso, essa rotatividade, 
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para  manifestações  dos  próprios  funcionários  da  EBC.  É  bastante 
importante. 

A  EBC  conta  com  pouco  mais  de  dois  mil  funcionários,  e  fico 
extremamente honrado pela confiança dos funcionários, em poder fazer 
essa participação. É interessante ver que eu sou o conselheiro mais novo, 
mais jovem do grupo, e isso mostra, na verdade, o papel que o Conselho 
Curador  tem  na  sociedade  brasileira,  não  é?  Porque  ele  consegue 
representar, de fato, nichos bastantes diferentes, o que é complicadíssimo 
em um país que nem o Brasil. 

Então, prestar atenção no Conselho Curador da EBC, eu acho que é 
uma das tarefas mais importantes,  relacionadas a essa  mobilização da 
sociedade  civil.  Por  quê?  Porque  a  gente  tem  15  representantes  da 
sociedade civil, aqui, dentro. Essas Audiências Públicas estão acontecendo 
porque o Conselho Curador... Não vamos pensar em questões pessoais, 
de atuais momentos... A atual diretoria da EBC é muito bacana, a outra 
diretoria também era muito bacana. Mas vamos esquecer o lado pessoal e 
vamos pensar em questões profissionais mesmo. Um Conselho Curador, 
dentro de uma instituição de comunicação pública, é fundamental. Porque 
independente do governo da vez,  seja ele municipal, seja ele estadual, 
seja  ele  federal,  é  preciso  que  a  sociedade  civil  se  organize,  para 
monitorar  a  produção  de  conteúdo  dentro  dessa  empresa  tenho 
comunicação. 

E, na verdade, eu não quero me estender muito. Só quero dizer que 
o Conselho Curador tem como obrigação  acatar  essas proposições  que 
foram  feitas,  aqui.  Algumas  muito  interessantes, a  da  relação  que  a 
internet pode ter para um destravamento de questões bastante antigas. É 
muito novo falar  de internet.  Eu sou novo.  E  quando a gente  fala  de 
internet, eu não entendo quase nada. Então, quando a gente fala sobre 
uma forma diferente de tratar a comunicação, a televisão e o rádio estão 
presentes em quase todos os domicílios do país, é a forma dominante de 
comunicação no mundo; e ela não está democrática, não é? 

A gente vai numa aldeia indígena, e você vê geradores, dentro das 
aldeias indígenas, prontos para funcionarem durante uma hora e meia do 
dia. Meia hora para o jornal nacional, uma hora para a novela. Então, não 
tá funcionando muito bem. Então, a gente... A sociedade brasileira,  e  o 
Rio Grande do Sul, na verdade, é bastante estimulador  para isso, para 
você pensar... Recife, também; Marabá, também; Rio de Janeiro; Brasília; 
Belo Horizonte. Mas será que a gente está mesmo preparado para uma 
revolução na comunicação? Será que a gente, às gente vezes, não fica 
patinando dentro de questões que são muito confusas e a gente não tem 
a ousadia de tentar chegar nas populações que estão não mobilizadas? 

Aqui, mesmo, o Conselho Curador é contraditório nesse sentido, e 
isso  é  muito  importante, a  coragem dos  conselheiros  de  falar  o  que, 
realmente, pensam. Isso é muito legal. De fato, as Audiências Públicas 
são  presencialmente  por  grupos  de  sociedade  civil  organizada,  mas  é 
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importante que a gente folga consiga chegar na sociedade civil que não 
está organizada. 

Isso, nesse sentido, o que o Pedro Osório falou uma hora, não sei se 
eu entendi  bem, mas eu acho importante,  é a EBC e as empresas de 
comunicação  pública  estaduais  estimularem  que  seja  possível  que 
determinados grupos da  sociedade  brasileira, que não estão mobilizados 
com essa concepção de comunicação pública como um direito humano a 
se fazerem ouvir. Como é que você vai cobrar de uma... Em Marabá, nós 
vimos  isso.  Como  é  que  você  vai  cobrar  de  uma  sociedade  que  vive 
ameaçada por uma questão de não reforma agrária, que a comunicação é 
um direito que ela precisa lutar? Ela precisa lutar pela vida dela, em um 
primeiro momento. Ela precisa lutar para não morrer, ela precisa lutar por 
outros direitos humanos. 

A  comunicação  pública  precisa  ser  estimulada  pelas  empresas 
públicas  que,  hoje,  possuem  financiamento  do  estado,  financiamento 
público. Então, mais do que a gente pensar – ontem, um rapaz falou isso 
– na regionalização somente, é preciso que a gente chegue onde precisa 
ter voz, porque é isso que desperta algumas coisas em nós que... Não sei, 
por  motivos  políticos,  econômicos,  às  vezes,  ficamos  patinando  em 
questões que são um pouco distantes da realidade de grupos brasileiros 
que não têm acesso à comunicação. É isso. Obrigado, gente.

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Conselheiro João Jorge.

SR. JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES: Bem, bom dia a todos e 
todas. É muito importante essas reuniões em estados diferentes, já que a 
Empresa  Brasileira de Comunicação é uma empresa nacional.  E  é óbvio 
que nós não esperamos que tenha, aqui, uma multidão de torcedores de 
time A,  B,  C e  D.  Nós  queremos  é,  na  realidade,  ouvir a  opinião  da 
sociedade civil, da sociedade de cada lugar e, ao mesmo tempo, propor 
uma discussão mais ampla do que é essa estrutura de palavras público e 
privada. 

Eu sou da Bahia. Eu sou da sociedade civil, eu sou do Olodum. E nós 
temos um interesse particular na comunicação e na cultura, porque ajuda 
a democratizar  um país, uma sociedade. Nós temos  que  lembrar que a 
história dessa nação, ela não foi de uma comunicação social voltada para 
a população. Ela começa com uma comunicação oficial de Portugal para 
quem estava no Brasil, e destinada a um tipo de gente que estava no 
Brasil,  basicamente,  os  colonizadores  portugueses  e  aqueles  que  aqui 
colonizaram, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. O tempo que nós temos, 
hoje,  de  comunicação,  com algum  interesse  social,  é  muito  pequeno. 
Porque, mesmo na República, nós passamos a maior parte do tempo sob 
ditaduras,  sob  ditaduras  militares,  em  que  o  diálogo  entre  o  que  a 
sociedade quer, pensa, expressa e os governos eram sempre autoritários 
e de cima para baixo. 
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Então,  se  nós  imaginarmos  que  de  1935  para  cá,  nós  estamos 
tentando ter governos democráticos, estruturas democráticas, sistemas de 
comunicações alternativos ao sistema estatal. Qual é o sistema estatal? É 
aquele sistema em que foram dadas as concessões sem nenhum controle 
social. Ana Veloso está certa. E essas concessões dos anos 50, 60 e 70 e 
80 fizeram que o quiseram com a TV e com as rádios. 

Um  dos  primeiros  embates  que  esse  Conselho  teve  foi  sobre  a 
questão dos programas religiosos. Não para extingui-los, não para tirá-los 
do sistema, mas para aperfeiçoar a forma com que a expressão religiosa 
se manifesta dentro de um sistema público de televisão e de rádio. E, em 
um certo momento, parecia que todos do Conselho que falavam sobre isso 
eram contra a  fé, a religião, tudo. Evidentemente que sendo da Bahia, 
com a profunda ligação que tenho com o Candomblé, com as religiões de 
matriz africana, eu não ia propor  retirar  programas religiosos de nada. 
Nós só queríamos,  também, que o Brasil  também se expressasse,  até 
para aqueles que não têm religião. 

Então,  eu  penso que essa audiência  é  muito  importante,  porque 
essa discussão e esse debate ajudam o Brasil a ser mais moderno, ser 
mais contemporâneo e,  ao mesmo tempo, vai aperfeiçoar o sistema de 
funcionamento da EBC em todos os campos.  Eu tenho sido um crítico 
dentro do Conselho da  invisibilidade  da população negra nos programas 
de  televisão,  nos  programas  de  rádio,  da  música,  da  cultura  e  da 
identidade.  E  nem por  isso  vou  deixar  de  estar  no  Conselho,  porque 
acredito que cada vez que eu propor mais presença negra, mais presença 
mestiça,  mais  presença  indígena, mais diversidade, eu vou ajudar esse 
sistema a ser diferente do sistema que é das TVs comerciais, em que nove 
apresentadoras de televisão no Brasil são mulheres loiras e de um biotipo. 
A maioria das mulheres dessa sala não poderão ser apresentadoras de 
televisão, no Brasil, por esse sistema que está lá. 

Então, cabe à EBC ter alternativas, ter apresentadores indígenas, ter 
apresentadores negros, baixinho, gordo, magro, alto, de todo tipo. Gente 
que use conta de Candomblé, gente que use argola, gente que use cabelo 
rasta. Essa  diversidade  é um  fenômeno  mundial na comunicação. E nós 
temos que apostar nisso. 

Penso que, aqui, hoje, nós temos um saldo: a tradição gaúcha de se 
rebelar, de ser autônoma, de fazer o Brasil diferenciado, a forte presença 
da população negra na revolução Farroupilha, mesmo que traídos, depois. 
Mas nós, onde estamos, nesse país, ajudando esse país a ser melhor. E a 
comunicação, ela começa com tambor. Nós falamos alto, falamos de uma 
forma barulhenta, queremos  gritar,  cantar,  tocar.  Nós  queremos  dizer 
nessas coisas. É óbvio que isso incomoda aos poderosos, é óbvio que, 
quando você fala de alguma forma de regulação social para aqueles que 
usam a sistema de televisão  e  de rádio  livremente,  para  atacar,  para 
mentir, para tentar induzir que este é um país europeu, é uma Dinamarca 
ou uma Noruega, evidentemente que sentem coagidos. 
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Qualquer  benefício,  para  a  população  brasileira  vai  encontrar 
opositores. Tem sido,  historicamente, assim. E muitos de nós demos a 
nossa vida para lutar para esse país ser democrático, não no sentido do 
texto, da letra ou da palavra,  mas no conteúdo. E  por isso que a EBC 
desenvolve um papel fundamental, independente das administrações que 
têm contribuído até para isso acontecer. Não é fácil deslocar tanta gente 
de um lugar para o outro, em um país continental, abrir esse debate e, ao 
mesmo  tempo,  aproveitar  e  recolher  da  sociedade  civil,  recolher  dos 
atores da comunicação, em cada estado, contribuições efetivas, para que 
o Brasil tenha um sistema moderno de televisão, de rádio, de portal na 
internet e de acesso à comunicação. 

Ontem,  eu  frisei,  exatamente,  isso.  Os  grupos  não  organizados 
ainda não estão participando da nossa discussão; e cabe a nós começar a 
ampliar, para que grupos que não são os setpriais, os organizados em 
sindicatos ou grupos de pressão também possam se incluir nesse sistema. 
Isso passa pela mudança dos  editais,  da forma dos  editais convocar pra 
receber projetos, principalmente, no campo da produção independente, no 
campo da música, no campo dos programas musicais. Nós temos, dentro 
do sistema, um bom programa, que é o Samba na Gamboa. Mas o país, o 
Brasil, com 200 milhões de pessoas, tem diferentes tipos de samba, tem 
diferentes tipos de manifestações. Então, o programa do Rio de Janeiro 
não pode ser o representativo do que acontece no Rio Grande do Sul, ou 
no Maranhão, ou no Tocantins. E isso não é contra o programa do Rio de 
Janeiro, não. 

Nós precisamos ter, talvez, ter dez programas de músicas regionais 
diferentes, já que nós nos expressamos por isso. A pluralidade não quer 
dizer que é um erro contra o Brasil, não. Pelo contrário, tudo que o Brasil 
é diverso, ele torna-se um país vencedor. Ele só não é vencedor naquilo 
que ele é único, que ele só se apresenta com um tipo de gente, com um 
tipo de pessoa, de origem, de um lugar. 

Mas pode prestar atenção, do Carnaval ao futebol, da criatividade, 
da agronomia, da agricultura, onde nós temos todo o tipo de brasileiro, 
nós conseguimos soluções para esse país continental.  Onde a gente só 
permite que um tipo de gente participe, nós somos acanhados, tímidos, e 
não conseguimos vencer. Muito obrigado. 

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Muito obrigada aos conselheiros 
e  conselheiras  pelas  contribuições,  e  visões,  e  opiniões.  Conselheiro 
Daniel, como sempre, provocativo. Acho que é um papel importante. Oi?

SRA.  VERA  DEISE  BARCELOS: [pronunciamento  fora  do 
microfone]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Aceitou, não é? Pois é, ficou... 
Ficou mexida, não é? 

RG/ehc 53



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

Mas, olha, Vera, diante do adiantado da hora, eu gostaria de passar 
a palavra para o pessoal da Mesa. E aí, se você quiser, depois, no final, 
tá? Para a gente não poder... 

SRA.  VERA  DEISE  BARCELOS: [pronunciamento  fora  do 
microfone]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Mas é, você fica provocando 
gaúcho, é isso que dá, não é?

SRA.  VERA  DEISE  BARCELOS: [pronunciamento  fora  do 
microfone]

[risos]

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Olha  eu  acho  que  nós... 
Tentamos sintetizar  um pouco a nossa audiência de  hoje, nós tocamos, 
aqui, em questões fundamentais para a comunicação pública. A questão 
de produção independente, que estava muito presente em várias falas; a 
questão  do  financiamento  desse  projeto  de  comunicação  pública;  o 
Operador de Rede Única; a reinvenção do modo de fazer jornalismo; a 
necessidade  da  construção  de  uma  identidade  na  programação  dos 
veículos de comunicação pública; a necessidade aumentar ou de estimular 
a diversidade nos canais da EBC e das outras emissoras públicas. Enfim, 
acho que tocamos em todos os pontos cruciais e que nos preocupam na 
construção desse projeto. 

Eu agradeço, eu não vou... A presidente, nessa função, aqui, ouve, 
mas não se manifesta muito. Então, eu gostaria de agradecer a todos e 
dizer que se ainda não temos um público de Grenal, professor Daniel, um 
dia, nós chegaremos lá. Nós estamos construindo essa história aí. Acho 
que, talvez, ele esperasse um público, assim, de Grenal, aqui. Mas isso é 
normal. Chegamos lá. 

Antes de passar a palavra, também, para os componentes da Mesa, 
eu  queria  fazer  uma  homenagem  ao  professor  Valério  Brittos.  Tenho 
certeza que se ele estivesse aqui, entre nós, ele estaria presente, nessa 
Audiência Pública. E o meu reconhecimento por todo trabalho dele, nessa 
área. Eu queria até pedir uma salva de palmas para ele, em homenagem. 

[palmas] 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Bom, então, vamos... Eu vou 
passar  a  palavra,  imediatamente,  para  os  componentes,  nossos 
companheiros de Mesa, começando pelo Amaro. Por favor, Amaro. 

SR.  AMARO  NUNES  GONÇALVES  JÚNIOR: Bom,  então,  já 
gostaria  de  agradecer,  novamente,  a  oportunidade  de participar  dessa 
audiência,  aqui,  como  representante  do  Conselho  Deliberativo  da 
Fundação Piratini,  Rádio e  Televisão.  Como eu já  citei,  no início,  acho 
fundamental esse tipo de forma de participação, esse mecanismo direto, 
esse contato direto, aberto. 
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Eu quero só aproveitar, aqui, para fazer o encerramento, aqui, da 
minha  parte,  pegando  uma  frase  do  presidente  Nelson  Breve: 
“Digitalização é o  certificado das empresas públicas”.  Eu acho que é o 
momento que está posto, como disse, aproveitando, também, a expressão 
da Vera. Agora, existe, também, levantando, aqui, a questão da internet, 
que  ele  colocou  como...  Especificou  na  internet,  mas  usaria  todo  o 
contexto de convergência. Esse é o momento. Eu acho que dá para se 
aproveitar desse momento para avançar. Não acredito que ultrapassar e 
nem é o interesse, eu acho, pelo menos, por ora. 

Mas  essa  aproximação  que  a  convergência,  a  digitalização  estão 
proporcionado tem que ser aproveitado. Tem que ser rápido, tem que ser 
ágil.  As  decisões,  em  que  pese, têm  que  ter  toda  a  participação  da 
sociedade, evidente, elas têm que  ser aceleradas. E eu acho que essa 
ação  do  Conselho  Curador  vem  a  encontro  disso,  é  extremamente 
oportuna. Então, de acelerar essa aproximação do campo das emissoras 
públicas, das instituições de radiofusão pública para encontrar um espaço 
maior, com mais autonomia, com mais possibilidades. 

Por ora, é isso agradeço. Agradeço, então, novamente, à presidenta, 
à Mesa, ao Conselho e a todos que aqui participaram. Obrigado. 

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Apenas uma...  O conselheiro 
Mário Augusto me lembra de fazer... De lembrar... Relembrar que esse 
debate está sendo acompanhado  pela  internet.  Então, já temos planos 
mais ousados para daqui a pouco – não é, conselheiro? –, com o auxílio, 
claro, da EBC. Mas, no momento, estamos no ar, pela internet. 

Por favor, Patrícia, as suas considerações.

SRA.  PATRÍCIA  GOULART: Eu  queria  agradecer,  enfim,  a 
presença de todos. Nós não somos anfitriões oficiais, mas estamos, aqui, 
com a TVE.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Com certeza. Com certeza, são.

SRA.  PATRÍCIA  GOULART: Mas  só  um parêntese, assim,  para 
quem está estranhando o Rio Grande do Sul. Nós, enquanto Secretaria de 
Comunicação, nós estamos vivendo um momento de alinhamento político 
e de consertação no estado, com várias iniciativas, até por uma autocrítica 
de perceber que o gaúcho é brigão, de que o Inter e o Grêmio.. Isso, de 
certa forma, e  é uma autoanálise, isso nos atrapalhou, e nos atrapalha, 
eventualmente, e suscita o debate, a tese, a antítese, isso nos faz crescer.

Mas nós estamos em um momento, assim... Até assim, não há tanta 
contraposição à criação do Conselho, que têm as posições contrárias, mas 
não  há  um enfrentamento.  Nós  não  estamos  vivendo,  no  estado,  um 
momento de enfrentamento – acho que isso reflete, aqui, nessa Audiência 
Pública –, mas a tentativa de um momento de construção.
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Então, queria agradecer, novamente, as participações, respeitadas 
as opiniões divergentes. Acho que com isso a gente enriquece o debate, 
enfim, uma bom debate a todos. E obrigada a você.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Muito obrigada, Patrícia. Muito 
obrigada, pela tua presença.

Sr. Pedro Osório. 

SR. PEDRO OSÓRIO: Bem--

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO:  Eu vou te deixar para o final. 
Pode ser? 

Regina Lima. Eu estou [ininteligível] [02:59:41] local.

[risos]

SRA. REGINA LIMA: Eu estava, aqui... Daniel, quando a Ana diz: 
“É  provocativo”.  Porque  eu  acho  que  quando  a  gente  vem para  uma 
audiência, a gente vem, realmente, preparado para ser provocado, não é? 
E, possivelmente, ao ser provocado, não significa, necessariamente, que 
nós temos condições de responder a tudo que nos é perguntado. Então, 
você, normalmente,  em uma audiência,  você recolhe  ou sugestões, ou 
seja lá que nível for de reclamação e leva para dentro da casa, para ver 
como soluciona isso. Algumas questões, a gente consegue dar respostas.

Eu  até  entendo  por  que  o  Daniel  provocou,  porque  eu  fico 
imaginando, aqui, você pega, por exemplo, a Ouvidoria Agrária do estado, 
o  trabalho  da  Ouvidoria  Agrária,  necessariamente,  ela  passa  pelas 
questões da audiência. Para resolver os conflitos agrários, o ouvidor tem 
que ir,  in loco, para tentar resolver esses conflitos agrários. E, às vezes, 
no campo da comunicação, quando a gente diz que está amadurecendo o 
campo da comunicação, não significa que essa discussão da comunicação 
seja tão recente. Ela remonta muito tempo. Mas eu acho que, em termos 
de formação da empresa, ela é recente e ela está, sim, amadurecendo. 

Então, esse ato de se deslocar e vir para ser provocado, eu acho que 
tinha muito isso. Talvez, a gente esperasse muito mais provocação. Eu 
não sei se é a história de ser brigão ou não, mas é de ser provocativo 
mesmo. E a gente... Talvez, o Daniel viesse nessa perspectiva. 

Eu  me  lembro  que  quando  a  gente  participou,  em  Marabá,  da 
Audiência Pública, um nome ficou, gravou, todo mundo gravou, que era o 
do ‘Pipoca’,  que era o representante dos Sem-Terra que estava lá,  na 
audiência. E foi tão espontânea a maneira como ele questionou, a maneira 
como ele  perguntou  tudo,  que  não  teve  uma pessoa  que  participasse 
daquela audiência que não lembrasse do ‘Pipoca’. O ‘Pipoca’ era citado por 
todo mundo. Ele era a pessoa que na espontaneidade, na simplicidade 
dele, ele questionou uma série de coisas da empresa, daquilo que, muitas 
vezes, até já estava resolvido e que ele não sabia. 
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Então, eu acho que esse movimento, acho que nós estamos em um 
processo, de fato, de aprendizado e de se sentir à vontade... De se sentir 
à vontade para questionar. Para questionar. Muitas das vezes, até apontar 
questões. E eu digo que quando a gente consegue desarmar o espírito, 
ainda  que  aquilo  que  as  pessoas  questionem  não  seja  integralmente 
verdade, e que a gente está se colocando, aqui, quando eu digo de peito 
aberto  para  responder  ou  não,  ou  pelo  menos  levar  esses 
questionamentos, acho que esse é um movimento muito importante. 

Então, o que eu considero que é relevante dessas audiências que a 
gente vem fazendo, eu acho que só esse movimento de sair do local e se 
colocar na frente de um público, às vezes, alguns... Um público maior, às 
vezes, não, é no sentido de dizer que estamos abertos. Pode ser até que 
ainda não estejamos fazendo e, possivelmente, não estamos fazendo tudo 
aquilo que a sociedade almeja de um Sistema Público de Comunicação. 
Mas eu acho que a gente está se colocando... Eu acho que é louvável esse 
trabalho de você vir e se abrir para o debate. Agora, é claro, a gente 
sempre espera mais manifestação. A gente espera. Mais, ainda assim, eu 
acho que essa iniciativa, ela é muito importante, ela traz um grupo de 
pessoas, dentro da empresa, que compõe Conselho Curador,  Ouvidoria 
para ouvir.  E eu acho que, nesse movimento, a gente vai  aprendendo 
como é que a gente vai trabalhar. 

Eu sempre digo, para mim, sair da empresa, vir, ouvir as pessoas, 
sempre é um movimento importante. Ele é significativo. E vocês podem 
ter  certeza  –  eu,  pelo  menos,  posso  falar  por  mim  –,  que  cada 
manifestação, aqui, que se dá ao trabalho de anotar, porque, exatamente, 
para quando a gente voltar e ver de que maneira, eu digo, a Ouvidoria, 
por exemplo, de que maneira a Ouvidoria, ela pode, cada vez mais, se 
colocar  nesse lugar  não só de mediação,  mas,  também, em um lugar 
pedagógico, de explicar para aqueles que demandam a Ouvidoria. Enfim, 
então, eu acho que é um movimento importante, mas entendo, às vezes, 
a ansiedade do Daniel, que eu acho que é isso mesmo. 

A gente quer, para cada audiência dessas, pelo movimento que a 
gente  faz  de  deslocamento,  a  gente...  Que as  pessoas  se questionem 
mais, que ela coloquem mais... Mas eu acho que esse, também, é um 
movimento recente, que a gente vai passar. Quem sabe, daqui mais um 
tempo,  quando a gente  voltar,  o cenário  e a  conjuntura do local  seja 
outra, e que nos permita abrir outras janelas e outras discussões. E dizer, 
assim, eu, pelo menos, estou muito feliz de estar aqui, não é? Eu acho 
que é sempre uma oportunidade, a gente está para ouvir a ansiedade, os 
anseios das pessoas. E eu acho que o Conselho Curador está de parabéns; 
EBC, na sua parte administrativa, também, está de parabéns. Da gente se 
colocar... 

E  volto  a  dizer,  não  é?  Convenhamos,  gente,  nessa  área  de 
comunicação, que tem um histórico do campo privado da comunicação, 

RG/ehc 57



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

você tem o campo público que se abre para essa discussão, eu acho que a 
gente já tem um ganho muito grande. Obrigada Ana.

[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Eu estava, aqui, pensando e me 
segurando,  eu  não  vou ofender  os  gaúchos,  não.  Mas  eu  acho que o 
Conselho Curador não conhece muito bem a alma gaúcha, a maneira de 
agir do gaúcho. Está tudo normal, aqui. Está tudo sob controle, professor 
Daniel, viu? Só aguardar mais um pouquinho, que o senhor não vai ficar 
decepcionado.  É,  porque  eu  conheço  muito  bem.  Depois,  a  gente 
conversa, tá? É assim mesmo. É assim mesmo. Por favor, Nelson Breve.

SR. NELSON BREVE: Bom, eu queria,  primeiro, o Everton, acho 
que ele coloca a discussão, nós batemos, batemos, batemos sempre na 
mesma tecla, que é a televisão. Por que a gente bate na tecla? Porque é a 
frustração do movimento pela democratização das comunicações o fato de 
você  ter  o  oligopólio  das  comunicações  privadas.  A  gente  bate  muito 
nessa tecla, mas o Everton tem razão. 

A  janela  de  exibição,  na  televisão,  ela  é  muito  pequena  para  o 
conteúdo  democrático  de  comunicação  que  existe  para  ser  divulgado. 
Então, acho que o Everton tem razão, a gente tem que começar a falar 
mais  de  internet  mesmo.  A  gente  tem  falado  mais  de  internet, 
internamente, dentro da empresa. Temos trabalhado para isso. Queremos 
construir um campo público. A gente chama do projeto de Canal P. P de 
público,  que  é  a  possibilidade  de  você  reunir  todo  o  conteúdo  de 
comunicação  pública  em  um  único  espaço  público,  onde  as  pessoas 
saibam: “Aqui, eu vou encontrar comunicação pública”. Então, todos os 
nossos parceiros terem... E a gente organizar isso de uma forma que esse 
conteúdo possa fazer sentido, evidentemente, não ser uma dispersão de 
de conteúdos. Nós estamos trabalhando pra isso. 

Queria, também, com o Helder, falar o seguinte: educomunicação é 
outra coisa que passa em branco em todas as nossas discussões. E tanto 
a ausência de público ou quanto aquilo disse o Guilherme, aqui, tentando 
traduzir para uma expressão que eu conheço há muito tempo, estamos 
pregando para convertidos, não é? Então, a gente vai paras Audiências 
Públicas pregar pra convertidos, porque não há capacidade de trazer para 
uma Audiência Pública pessoas... Às vezes, acontece, em Marabá tinha.

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: O ‘Pipoça’.

SR.  NELSON  BREVE: Não  o  ‘Pipoca’,  porque  o  ‘Pipoca’  era  do 
movimento. Mas eu não me lembro, agora. Tinha gente, ali, na plateia, 
que foi lá e: “Puxa vida! Eu achei Eu achei que... Vim aqui e aprendi um 
monte de coisa”. 

Então, assim, é muito raro você ter essas pessoas que não são do 
próprio movimento,  que não têm um interesse específico,  seja na luta 
nacional,  seja  na  luta  local  ou  regional,  que  não  tem  esse  interesse 
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específico,  vir  aqui, para tentar descobrir  que raio é essa comunicação 
pública e o que isso afeta na minha vida. 

Então, eu acho que a educomunicação é um caminho, eu acho que 
foi  bem lembrado pelo  Helder  e  que a  gente  não fala  dele.  Talvez,  é 
porque é isso, a gente não tem essa tradição mesmo, por conta do todo 
esse histórico da comunicação do sabonete, que falamos anteriormente. 

Eu,  para  não  perder  o  espírito,  aqui,  não  é?  De  deixar  uma 
provocação no ar... É um pouco, assim, vou deixar, inclusive, de bandeja, 
para o Pedro Osório, aqui, porque a provocação é em função daquilo que 
ele disse. Eu concordo perfeitamente que comunicação pública e saúde 
pública têm que estar patamar de igualdade. Mas eu lembro o seguinte: o 
que aconteceria se fechasse o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e o 
que aconteceria se fechasse a TVE? 

É isso que eu queria deixar, aqui, como um questionamento a todos 
nós. Quando a gente fala de mobilização é em função disso. A gente só 
mobiliza quando as pessoas são afetadas por aquilo que a gente faz, se 
elas não são afetadas por aquilo que a gente faz, a gente não mobiliza. 
Obrigado.

SRA.  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO:  Obrigada,  Nelson.  O  nosso 
anfitrião, Pedro Osório, com a palavra.

SR. PEDRO OSÓRIO: Obrigado, também. De fato, as pessoas têm 
que ser afetadas por aquilo que a gente faz, aceitando a provocação do 
Nelson, positiva. Tem que ser mobilizadas, também. Como dizia um velho 
comunista, com o qual eu convivi: “Espontâneo nem as marés, porque são 
influenciadas pelas luas”. 

Então, no nos que nos toca na Fundação Piratini, acho que, talvez, a 
gente possa contribuir mais para determinada mobilização, na medida em 
que aperfeiçoar  suas discussões,  seus programas.  Mas é verdade que, 
assim, mobilizar até o limite do que pode fazer uma fundação pública, 
porque  para  além  disso,  há  uma  ação  partidária,  há  uma  ação  dos 
movimentos sociais e ONGs, absolutamente legítima e necessária. Mas ao 
mesmo tempo em que nós  trabalhamos para esse  aperfeiçoamento,  é 
verdade que a radiodifusão pública, ela tem limitações e ela... Isso é outra 
coisa  que  a  academia  ainda  não  se  debruçou.  Historicamente,  ela  foi 
maltratada pela mídia privada. A história da Fundação Piratini,  aqui,  e 
entre nós, está, aqui, a Fabiana, que é o secretária executiva do nosso 
Conselho  Deliberativo,  que  estudou  um  pouco  isto.  Assim  como  uma 
colega  que  não  está  presente,  aqui,  chamada  Miriam,  também.  E  a 
Fabiana vem pesquisando isto, também. 

A história da Fundação, o tratamento que a mídia privada gaúcha 
deu ao surgimento da Fundação Piratini – e a colega Erika, certamente, 
tem belos  testemunhos  sobre  isso  –  foi  sempre um tratamento  tenho 
desprezo e de discriminação. Então, a mídia pública, ela enfrenta essas 

RG/ehc 59



Audiência Pública – EBC – Porto Alegre – 13/11/2012

dificuldades, que eu acho, por isso, que vivemos um momento histórico de 
superação. 

Eu concordo com as críticas do professor Daniel. Eu acho que, de 
fato, assim, a alma gaúcha é um pouco diferente, Ana Luíza, e a gente 
costuma, quando se incomoda um pouco, aqui, com o comportamento do 
STF, por exemplo, a gente costuma recorrer a um velho jargão: “Bom, 
Brasil é uma nação amiga. Vamos nos relacionando assim, como dá”. 

Mas é verdade que houve, como muitos dos presentes nesta sala, 
venho da militância pela democratização da comunicação, e a Confecom, 
ela quase que nos esgotou. A realização da Confecom, ainda que há quase 
três anos, ela quase esgota as forças dos movimentos sociais para realizar 
aquele  extraordinário  encontro  em Brasília.  E,  de  lá  pra cá,  o  que se 
espera é que o governo, o estado dê consequência àquilo que a sociedade 
definiu. É claro que há uma discussão importante a fazer, aqui. 

Eu estranhei,  por exemplo, a ausência da CUT, sabendo que sua 
coordenadora,  secretária  de  Comunicação  Nacional  da  CUT,  Rosane 
Bertotti, pleiteia uma vaga não Conselho Curador de EBC, eu achava que 
a CUT ia estar aqui,  em massa,  presente,  ativa,  não é? Salvo melhor 
juízo, não tem ninguém, aqui. Então... Bom, tem circunstâncias, mas eu 
considero  essa  crítica,  assim,  essa  postura  crítica,  aqui,  que  bem 
caracteriza o professor,  que de forma muito honrosa nos prestigia.  Eu 
acho que ela é válida. 

Nós,  aqui,  da  Fundação  Piratini,  procuramos,  no  que  nos  foi 
solicitado atender  da  melhor  forma possível,  aí  já  passo  para o  outro 
ponto, estou ligando uma coisa com a outra... Atender da melhor forma 
possível  as  demandas,  aqui.  Espero  que  todos  tenham  sido  bem 
atendidos. 

E gostaria de deixar como sugestão ao Conselho Curador, que em 
uma das suas outras audiências propiciasse, em algum momento, senão 
na audiência, talvez, na reunião, alguns minutos para que, havendo uma 
fundação, uma rádio ou uma TV pública local, ela pudesse se apresentar. 
Apresentar  o  que  vem  fazendo,  e  as  suas  dificuldades  e  as  suas 
limitações.  E  eu  fico,  aqui,  se  me  permite  uma  expressão  regional, 
enforcado na peiteira, porque tenho uma série de coisas para dizer sobre 
a Fundação Piratini. 

E,  no  que  diz  respeito  à  internet,  por  exemplo,  nós  estamos 
fortemente atuando nas redes sociais e em vários outros aspectos que 
poderiam ser úteis, não para colocar em discussão a Fundação Piratini, 
necessariamente, ou qualquer outra fundação, porque não seria esse o 
caso,  se  trata  de  uma  audiência  pública  da  EBC.  Mas  para,  talvez, 
propiciar  alguns  elementos  que  possam  ser  úteis  aos  conselheiros, 
conhecerem com mais detalhes o que fazem essas fundações. 

Mas nós trabalhamos com a internet, eu dizia, mas sem perder de 
vista, por enquanto, uma coisa: ainda nas relações sociais, no Brasil, com 
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certeza, na América Latina, o veículo constituidor dos laços sociais, o que 
constitui uma ideia de nação ou o que estabelece propósitos nacionais são 
os veículos abertos e massivos. Não é a internet. Ainda não, pelo menos. 
Ela tem um papel decisivo. O nosso conteúdo deve estar nela. 

Mas a capacidade de articular uma visão de mundo, de estabelecer 
nexos que permitam às pessoas compreender ou tentar compreender o 
que passa, a se interessar, a se mobilizar, ela está nos grandes veículos. 
A relação com a internet é uma relação ainda fragmentada. Nós vamos, 
exatamente, no que nos interessa e, capturando a sua expressão, é quase 
como a internet pregando para os convertidos. A gente vai no que quer 
ver. Isto está comprovado. 

Então, estamos trabalhando com a internet, sim, com redes sociais, 
estamos presentes, estamos trabalhando para adquirir condições técnicas 
para  estar  presentes  na  rede,  com  os  nossos  conteúdos.  Estamos 
transmitindo pela internet, quando possível, e com a rádio sempre, mas 
não  perdemos  de  vista  isso,  a  importância  do  meio  de  comunicação 
massiva. 

Falando em rádio, que já foi assinalado, aqui, eu não posso deixar... 
Sei que, à tarde, se discute rádio pública, mas eu não posso deixar de 
assinalar,  também, essa nossa preocupação com o espaço que a rádio 
pública deve obter. Disse um teórico, cujo nome não me lembro. Talvez, o 
pessoal da academia aí, com a memória mais fresca, possa me ajudar, 
que a primeira imagem mental que se forma é a sonora. Então, o rádio 
tem uma importância fundamental, seja como ele esteja sendo ouvido, 
agora, pelos novos dispositivos... E eu confio que a EBC, a partir dessa 
movimentação, possa se dedicar mais ao veículo rádio.

Quando nós pensamos em toda uma política,  daí  que eu falo no 
papel indutor, assim. É nisso que eu penso, no papel indutor do Estado, 
quando  nós  temos  toda  um  política  para  a  produção  de  conteúdo 
audiovisual, não temos nada para rádio, ou praticamente nada. Então, nós 
temos que criar  isso.  Nós temos,  aqui,  uma expectativa e um desejo, 
também, de buscar alternativas. Claro, associados à cultura, associados à 
educação. 

Por fim, eu quero agradecer a todos e todas a presença, e dizer que 
nós ficamos muitíssimo honrados  com a possibilidade,  esta  inédita,  de 
receber  os conselheiros,  de receber  a  direção da EBC e de podermos, 
também... O que muito importante, porque, no final das contas... No final 
das contas, sempre somos um estado, sempre somos uma província, no 
sentido da organização espacial, não é? E, muitas vezes, há coisas que a 
gente só pode aprender ou apreender na relação, assim, pessoal e assim 
próxima. Isto, para a Fundação Piratini, foi muito útil, e esperamos que a 
contrapartida,  também,  com  as  limitações  já  mencionadas,  seja 
verdadeira, com relação a EBC e todas as pessoas presentes, aqui. Muito 
obrigado a todos. 
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[palmas]

SRA. ANA LUIZA FLECK SAIBRO: Antes de terminar, eu gostaria 
de informar que, à tarde, nós teremos uma reunião de rádios públicas. 
São dez rádios públicas do Sul, Rio Grande do Sul, estarão reunidas. 

Eu vejo, ali, o Guilhon, que é o superintendente de rádio da EBC. 
Tudo bem, Guillon? E às 14h30 haverá uma reunião entre os Conselhos, o 
Conselho Deliberativo da Fundação Piratini e o Conselho Curador. 

Então, são essas as últimas informações. Eu agradeço imensamente 
a todos vocês, ao meu pessoal aí, da Secretaria Executiva, mais uma vez, 
Antônio, Rachel, Mariana – agora, eu tenho vários para agradecer, ainda 
bem – e à Priscila. Obrigada, mais uma vez aí, pelo esforço de vocês. E 
muito obrigada a todos. Boa tarde. Até a próxima.
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