ATA DA 3ª REUNIÃO CONSELHO EDITORIAL DA FAIXA DA DIVERSIDADE RELIGIOSA DA EBC – CEDRE,
REALIZADA AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE ÀS CATORZE
HORAS, NA SEDE DA EBC - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, LOTE S/N, BLOCO B-60, EDIFÍCIO
VENÂNCIO 2000, 1º PISO INFERIOR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42
NIRE Nº 53.5.0000348-7
Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às catorze horas, na sede da EBC - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Lote S/N, Bloco B-60, Edifício Venâncio 2000, 1º piso inferior, Brasília/DF, reuniu-se o
Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa da EBC – CEDRE, instituído nos termos da Resolução nº
06/2012 do Conselho Curador, achando-se presentes a Presidente do Conselho do Conselho Curador, ANA
LUIZA FLECK SAIBRO, os Conselheiros representantes do Conselho Curador JOÃO JORGE SANTOS
RODRIGUES e TAKASHI TOME, o Conselheiro ALEXANDRE BRASIL, representante da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, RAÍSSA GALVÃO, que substituiu excepcionalmente a conselheira
IVANA BENTES, representante do Ministério da Cultura, a conselheira MYRIAM PORTO, diretora de Produção
da EBC, ROSANA FERREIRA, representando a Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC, a Gerente de
Criação da EBC, SIMONE MELAMED, os produtores DIOGO MOYSES e ALFREDO ALVES, e o Secretário
Executivo do Conselho Conselho Curador, GUILHERME STROZI. A reunião foi convocada para atender à
seguinte pauta: I) análise da repercusão da veiculação da 1ª temporada dos programas “Entre o Céu e a Terra”
e “Retratos de Fé” na TV Brasil e análise preparatória para a produção da 2ª temporada do dois programas DELIBERAÇÕES: 1) A presidenta do Conselho Curador, Ana Luiza Fleck Saibro, abriu os trabalhos
parabenizando a todos pela exibição da 1ª temporada que julgou estar acima das expectativas dos conselheiros
com relação à qualidade dos produtos. Em seguida, a Diretora de Produção, Myriam Porto, agradeceu a
presença de todos e disse que será necessário a assinatura de novos contratos para que a produção dos dois
programas também possam atender às plataformas do rádio e da web, já que o contrato original, oriundo de
pitching para a TV, não poderia ter mudança de objeto. Disse que a 2ª temporada prevê 26 episódios de 52
minutos para cada programa. Em seguida o produtor Diogo Moyses afirmou que ficou muito contente com o
resultado do programa “Entre o Céu e a Terra” e com o relacionamento que a produtora teve com a EBC durante
este período. Disse que esta 2ª temporada pode facilitar novas articulações com diferentes entidades religiosas
pelo acúmulo e experiência adquiridos pelos produtores ao longo deste processo. Disse que a 2ª temporada
deverá abordar temas mais polêmicos pois acredita que a produtora adquiriu maturidade para enfrentar temas
mais densos sobre as religiões. Informou que as pesquisas sobre quais religiões serão abordadas estão em fase
final, mas que a partir desta reunião ainda é possível incorporar novas sugestões e demandas. 2) Em seguida o
produtor do programa “Retratos de Fé”, Alfredo Alves, disse que também ficou satisfeito com o trabalho na 1ª
temporada do programa, que passou por 46 cidades do país, em 15 estados, abordando 101 serviços religiosos,
e que cerca de metade dos programas tiveram ligação com religião de origem cristã e que, por isso, nesta 2ª
temporada eles esperam dar visibilidade a outras correntes religiosas menos conhecidas no país. Disse que
fazem a pesquisa junto à profissionais da Ciência da Religião para selecionar as religiões do programa. 3) Em
seguida o gerente de pesquisas da EBC, Alberto Adler, compareceu à reunião a pedido da representante da
Diretoria de Conteúdo e Programação, Rosana Ferreira, e informou que os programas têm médias de audiência
semelhantes à média de audiência de vários programas da TV Brasil e que Salvador é a cidade onde ocorre a
medição do Ibope para a EBC onde ambos possuem a maior audiência, com média de 0,60 ponto para o
“Retratos de Fé” e de 0,68 ponto para o “Entre o Céu e a Terra”. 4) Os conselheiros presentes à reunião
solicitaram que fosse enviado pelos produtores uma lista contendo o nome de todas as religiões que serão
abordadas nos dois programas. Também solicitaram os relatórios completos sobre a audiência dos dois
programas durante a 1ª temporada e dos relatórios da Ouvidoria que tratam dos mesmos. O conselheiro
Alexandre Brasil sugeriu que fosse enviado em até 3 dias para a Diretoria de Produção da EBC sugestões do
Comitê da Diversidade Religiosa, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de novas

religiões a serem abordadas nos dois programas, o que foi aceito pelos conselheiros. O secretario-executivo do
Conselho Curador da EBC, Guilherme Strozi, sugeriu à Direção de Produção, que no site dos dois programas
não fossem replicados os episódios, e que, independente da quantidade de exibições feitas nos dois horários da
programação, cada episódio fosse disposto apenas uma vez dentro de cada site. A representante do Ministério
da Cultura na reunião, Raíssa Galvão, disse que o Minc e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural
querem continuar a colaborar dando sugestões de religiões a serem abordadas pelos programas que de alguma
maneira se relacionam com a cultura digital, citando religiões que já transmitem ao vivo seus cultos por meio da
internet. Não havendo mais nenhuma pauta a presidenta do Conselho Curador, Ana Luiza Fleck saibro,
agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a reunião. Para constar, eu, Guilherme Strozi, secretariei a
reunião e lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim.
Brasília, 17 de abril de 2014.
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