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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Então a 

essa reunião do Conselho Curado. A pauta está composta de três itens, 

o  primeiro  é  a  posse  do  conselheiro  que  representa  a  Câmara  dos 

Deputados, o senhor Manoel Seabra Pereira. A segunda nós vamos fazer 

um  debate  sobre  os  critérios  e  as  normas  da  Audiência  Pública  e 

finalmente  assuntos  gerais.  Eu  antes  de  iniciar  essa  sessão  e  como 

questão preliminar eu gostaria de propor e de levar a consideração dos 

conselheiros um voto de solidariedade e de prestigio a nossa presidente 

executiva  que  foi  atacada  indevidamente  na  entrevista  de  um 

funcionário que saiu.  Gostaria que o Conselho se manifestasse sobre 

essa questão, preliminarmente antes de darmos posse ao conselheiro. 

[Falas sobrepostas]. Depois eu lembro o Martins. Martins?

O Sr. Martins: - Doutor Belluzzo, eu li os comentários todos que foram 

publicados e que nós recebemos na EBC e ali tem muita coisa que foi 

dita e cujo grau de veracidade a gente não conhece e como nessas 

colocações e nesses posicionamentos do vice-diretor que saiu ele agride, 

vamos dizer assim, agride frontalmente a doutora Tereza Cruvinel. Eu 

acho  que  seria  de  extrema  importância  para  todos  nós  que  ela 

esclarecesse detalhes do que, que aconteceu e assim, podermos ouvir 

os dois lados, pois é muito fácil hoje você acusar uma pessoa quando a 

outra  não  tem  meios  de  se  contestar.  Que  ali  a  reportagem 

simplesmente  fala  que  a  dona  Tereza  renunciou  a  100  milhões  de 

editais,  botou 18 milhões lá no negócio superávit  de primário.  É um 

impropério  de  acusações.  Então,  eu  pediria  a  permissão  dos  demais 

conselheiros se concordam com que a doutora Tereza pudesse nos dar 

explicações detalhadas sobre o ocorrido.

2



O Sr. (?): - Eu acho que nós temos que oferecer a ela a solidariedade, 

porque qualquer critica tem sempre limites e a pessoa extrapolou os 

limites da boa convivência profissional e democrática, portanto, estou de 

acordo com o conselheiro e tenho a certeza que a Tereza Cruvinel irá 

nos oferecer esclarecimentos. Mas, em primeiro lugar gostaria que os 

conselheiros  se  sensibilizassem  e  compreendessem  a  situação  tão 

complexa  e  desse  em  primeiro  lugar  solidariedade  plena  a  Tereza 

Cruvinel  pelo  trabalho  que  ela  tem  feito,  um  trabalho  excepcional, 

brilhante, corajoso de implantação de um TV Pública no Brasil e repleto 

de  situações  difíceis,  portanto,  em  primeiro  lugar,  a  dignidade,  a 

respeitabilidade que a Tereza merece e depois certamente todos nós 

queremos ouvi-la sobre o acontecimento.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Muito 

bem. Alguém mais quer se manifestar?

A Sra (?): - Eu quero concordar com a Tereza plenamente com o que 

meu companheiro conselheiro aqui acabou de falar.

O  Sr.  Lourival  Macedo: -  Eu  sou  representante  dos  funcionários, 

Lourival Macedo e nós apoiamos a Tereza no que pese as falhas e as 

dificuldades de administrar.  Ela tem uma grande vantagem, que é o 

fator  de  ter  a  qualidade  democrática  dela.  Ela  é  uma  pessoa 

democrática, uma pessoa que ouve todo mundo e até ela perde um 

tempão, não perde, até ganha um tempão ouvindo pessoas, ouvindo 

pessoas de fora, ouvindo funcionários e nós apoiamos. O que pesa ali e 

o que nos assustou também da entrevista do Leopoldo é a confirmação 

de que foi devolvida aquela quantidade enorme de dinheiro quando a 

Diretoria toda da empresa nas negociações salariais dizia que não tinha 

nada e estava de pilhas na mão e aí houve essa devolução do dinheiro. 
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Eu estou tocando neste assunto aqui presidente, porque nós sabemos 

que  a  questão  salarial  interfere  sim  quando  ela  é  muito  grave,  ela 

interfere na linha editorial, na qualidade da produção.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Mas, o 

senhor está de acordo que nós devamos manifestar os nossos votos de 

solidariedade a Tereza?

O Sr. Lourival Macedo: - Claro. É isso que eu disse. Nós estamos com 

ela.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Alguém 

mais  quer  se  manifestar?  Podemos  colocar  em  votação?  Está  todo 

mundo de acordo.  Se a Tereza  agora quiser  se manifestar,  passo a 

palavra a ela.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, 

os  meus agradecimentos  sensibilizados,  pois  tenho  vivido dias  muito 

difíceis. A história profissional de uma pessoa é construída ao longo de 

anos e alguns aqui eu conheci na minha trajetória profissional, como o 

doutor Cláudio Lemos, como o doutor Belluzzo, como a Ângela e muitos 

outros  e  você vê  sofrer  ataques  assim tão  gratuitos  e  infundados  e 

distorcidos. Pessoalmente, é muito difícil, mas eu tenho a convicção de 

que  foi  uma  atitude  acertada  fazer  essa  mudança  nessa  Diretoria 

importante a fim de que o projeto avance. Tenho aprendido muito sobre 

a vida pública e uma das coisas que eu tenho aprendido é que as coisas 

que precisam ser feitas quando adiadas se tornam mais caras. Eu sabia 

que  tinha  um  preço  a  pagar  por  essa  mudança,  porém,  ela  era 

importante para o projeto. De forma que agradeço muito sensibilizada a 

vocês e tentarei até ser breve, porque estou muito preocupada agora 
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em que olharmos para frente e recuperarmos o tempo perdido. Essa 

Diretoria  de  Programação  decorre  de  uma  situação  que  o  Ministro 

Franklin aqui em outro momento já comentou que é o fato de e eu fui à 

última pessoa e até pelas dificuldades de escolher uma pessoa de cargo 

a diretor-presidente, naquelas circunstâncias acabei sendo a última e a 

Diretoria  já  estava  composta  e  uma  dessas  Diretorias  importantes, 

muito importante,  essa Diretoria que já no começo ela já tinha uma 

distorção,  que  ela  era  acumular  produções  e  programação.  Numa 

televisão  isso  corresponderia  a  quem  arrecadar  também  executar 

políticas públicas. Imaginem se fosse possível a Receita Federal, além 

de  arrecadar,  ela  também  ter  alguns  programas  de  governo  para 

executar. Há algum tempo a gente vem tentando corrigir isso com a 

finalidade  de  tirar  esse  acúmulo  de  tarefas,  mas  tínhamos  uma 

diferença  fundamental  com a forma de conduzir  a  Diretoria,  com os 

métodos de gestão ali praticados, por exemplo, com ritmo de mudança 

na grade de programação, contendo, sabendo e tendo clareza e diante 

do Conselho já manifestamos isso mais de uma vez, que é a renovação 

da programação que não foi satisfatória, não ocorreu no ritmo esperado 

e necessário, cobrança da sociedade, cobranças dos que apoiaram a TV 

Pública, dos que não apoiaram a TV Pública. Então, a gente precisava 

fazer uma mudança para recuperar o tempo perdido e todas as áreas da 

EBC  avançaram  em  uma  outra  velocidade,  menos  esta  área  de 

produção, de conteúdos ou produção própria de contratação. Isso era 

necessário para em nome do projeto e ainda que tivesse custos a pagar. 

Tivemos um episódio gravíssimo em dezembro sobre o qual o Conselho 

nem chegou a se manifestar, mas foi informado, que foi o momento que 

a Televisão Brasil  não exibiu  o Roda Viva da TV Cultura,  que é  um 

programa que ela exibe regularmente, a TV Brasil exibe o Roda Viva 

com o delegado Protogénes. Todo mundo conhece esse caso aí e que 

envolve  o  Daniel  Dantas  e  umas  séries  de  investigações  da  Policia 
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Federal, bom, em suma, um caso momentoso, pois atravessou o ano na 

agenda da  imprensa  e  não  exibimos.  Naquele  momento,  tinha  eu  a 

intenção  de  demitir  o  Leopoldo,  porque  ele  era  o  responsável  pela 

programação,  mas  tenho  lá  essas  características,  outras  pessoas  da 

Diretoria  e  aqui  de  nosso  entorno  achavam  que  ele  merecia  uma 

resposta. O Ministro Franklin comentou comigo, que ele merecia uma 

resposta em consideração às circunstâncias pessoais da vida dele, eu 

preferi  deixar  para  depois  e  naquele  momento  transferimos  a 

programação  para  a  Diretoria-Geral,  mas  as  coisas  não  mudaram 

ficando  só  com  a  produção.  Recentemente,  trouxemos  alguns 

profissionais para dentro da TV Brasil para reforçar. O diretor-geral que 

assumiu e os senhores conselheiros o conheceram recentemente. Um 

profissional da área visual que está lá, o Rudbon [?] que também foi 

objeto de ataques dele, mais recentemente, o Roberto Faustino, uma 

pessoa muito experiente em programação veio ajudar o diretor-geral na 

área  de  programação.  A  entrada  dessas  pessoas  precipitou  um 

documento  do  ex-diretor  que  foi  depois  repassado  ao  presidente  do 

Conselho, doutor Belluzzo. Um documento reiterando umas séries  de 

divergências sobre a condição da empresa, algumas contidas naquela 

entrevista. Isso foi na véspera da semana santa e eu pedi a ele que 

viesse a Brasília conversar e ele não podia. Ficou para a segunda-feira, 

dia 13 de abril, dia seguinte ao domingo de páscoa. E nessa conversa, 

da qual, os outros diretores foram informados e eu disse a ele que nós 

tínhamos  chegado  ao  limite  e  o  nosso  tempo  tinha  encurtado,  as 

divergências que ele mesmo externavam indicavam uma impossibilidade 

de  continuar  trabalhando  juntos  e  nós  tínhamos  uma  profunda 

insatisfação com a gestão de conteúdos praticada na TV Brasil. Ele se 

surpreendeu e pediu 15 dias de licença para articular uma saída, tinha 

uns convites a examinar e ano queria sair dizendo que foi demitido, mas 

que estava saindo para ir ocupar uma outra posição em outro lugar. Eu 
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achei  que  era  justo  da  minha  boa  fé  permitir  que  uma  pessoa 

construísse a  sua saída.  A licença não chegou no dia  seguinte,  mas 

chegaram alguns atos administrativos e começamos umas conversas de 

cadê a licença combinada? Em suma, a licença não veio e veio aquela 

entrevista. Nós tínhamos informado e eu tenho e-mail que eu informo 

que o prazo está contado, está sendo contados os 15 dias combinado e 

mesmo não tendo vindo à licença por escrito estariam sendo contados e 

no  dia  27  sentir-me-ia  desobrigada  para  tomar  as  providências 

administrativas e que no caso da EBS são: encaminhar ao Conselho de 

Administração o pedido de exoneração em substituição do diretor. Esse 

aviso foi dado. Na sexta-feira nós fizemos mais um comunicado e dessa 

vez  pelo  chefe  de  gabinete  de  que  na  segunda-feira  o  Conselho  ia 

examinar o meu pedido. Esse telefonema coincidiu com a veiculação no 

SITE,  Revista  Fórum daquela  entrevista.  Foi  uma coincidência  que a 

gente  desconhecia,  porque  eu  jamais  imaginei  que  uma pessoa  que 

pediu licença particular tivesse saído e ia para a imprensa fazer aquilo e 

deu-lhe  outro  pretexto  de  dizer  que  foi  demitido,  porque  deu  uma 

entrevista, quando todos na diretoria-executiva sabem que no dia 13 de 

abril ele foi demitido e eu lhe tinha concedido 15 dias. Sobre o mérito 

das entrevistas, do que está na entrevista e atendendo ali o conselheiro 

Martins, ali há umas séries de coisas e realmente, para quem não me 

conhece ou não conhece o que acontece dentro da EBC, são graves. 

“Rasgou 100 milhões que deviam ser aplicados em programação”. O que 

isso significa? Houve um momento em Mário Borgneth, um ex- diretor 

de relacionamento em rede apresentou aos senhores aqui no Conselho, 

um programa chamado “Imagens do Brasil”, um programa de fomento 

que seria baseado na captação de 60 milhões junto ao setor privado 

para  um  Fundo  a  ser  rastreado  na  Lei  Rouanet,  a  lei  de  incentivo 

cultural  que  permite  a  dedução  das  doações  no  Imposto  de  Renda. 

Sessenta  (60)  milhões  no  setor  privado?  Seria  um  realimente  um 
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incremento maravilhoso com a programação, acontece que eles nunca 

foram captados, porque até hoje não se conseguiu a formatação jurídica 

da criação deste Fundo e o processo está com o nosso diretor jurídico, 

pois ainda falta acertar  alguns aspectos de precisam aparar algumas 

arestas legais para que possamos criar esse Fundo e captar. Não sei se 

seis  ou  se  60,  mas  assim,  captar  o  que for  possível  junto  ao  setor 

privado para ajudar em programação. Então, eu rasguei  60 que não 

existiram,  que nunca  foram captados,  porque faltou base legal  e  os 

outros  40 seriam também oriundos  de uma coisa  já  mencionada ao 

Conselho  que  são  e  foram  determinantes  -  -  primeiro  mudança  na 

Diretoria  quando  saíram  Orlando  Sena  e  Mário  Borguinet.  Há  um 

programa de fomento cultural no Ministério da Cultura, chamado “Mais 

Cultura  Audiovisual”  e  propuseram  os  diretores  na  época,  aqueles 

diretores  que  fossem  transferidos  para  EBC  esses  recursos.  Nós 

argumentamos que transferidos não, poderiam ser, porque a área de 

Orçamento Federal havia dito que, se transferidos de um outro órgão do 

Ministério do Orçamento da União, a União fala: - se você tem 300, e 60 

você já pegou ali com o vizinho, então vou te reter 60. E isso não nos 

era conveniente, porque esses 40 do Ministério da Cultura eles tinham 

uma destinação carimbada. Eles eram destinados a fomentar produções 

audiovisuais  e  nós  tínhamos  muitos  investimentos  a  fazer  no  ano 

passado e como fizemos licitações no valor de 110 milhões de reais em 

equipamentos que vão começar a chegar para melhorar a qualidade de 

nossas produções. Então, 60 mais 40 são esses 100 milhões que ele 

menciona  terem  sido  rasgados  ou  renunciados  ou  que  a  ele 

renunciamos. Então, é renunciar ao que não havia e no caso dos 40 era 

renunciar a algo que nos prejudicaria. O conselheiro Martins mencionou 

também e o conselheiro Lourival,  18 milhões de orçamento,  tivemos 

uma excepcional execução orçamentária no passado, por exemplo, no 

que diz respeito a investimento, 99,9% do dinheiro de investimento nós 
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gastamos, quer dizer, empenhamos porque licitamos equipamentos. O 

orçamento,  como  os  senhores  sabem  tem  grandes  rubricas 

fundamentais: - pessoal, investimento e custeio. Investimentos, tivemos 

uma execução excepcional. No custeio que são todas as despesas afora 

os  investimentos  e  afora  o  pessoal  e  das  despesas  decorrentes  e 

incluindo a programação, mas a EBC não tem só TV Brasil e não tem só 

isso para gastar. A EBC gasta com muita coisa, pois ela mantém duas 

outras televisões, rádio e uma agência de noticias, uma área de serviços 

e muitos outros serviços. Muito bem, a execução orçamentária da área 

de custeio é difícil em todo o governo federal e todo mundo sabe que os 

recursos não consumidos até certo momento eles são remanejados para 

atender outras necessidades. Em final de outubro e como vim a saber 

pelo  diretor  de  administração  e  finanças  o  Tesouro  lançou  mão 

realmente  de  18  milhões  que  não  tínhamos  gastos,  não  tínhamos 

conseguido gastar em custeios, porque é difícil e é preciso licitar e nós 

não tínhamos,inclusive, instrumentos jurídicos como o que agora nós 

vamos apresentar hoje ao Conselho, um instrumento jurídico que nos 

permita fazer programação com mais agilidade. Levamos, por exemplo, 

nove  meses  para  licitar  o  Programa  Revista  África  proposto  pela 

diretoria  do  jornalismo e  muito  bem sucedido  no  final,  porém levou 

tempo  demais.  Houve  sim,  essa  recuperação  de  18  milhões  pelo 

Tesouro  e  18  milhões  dentro  de  nosso  orçamento  é  muito  pouco 

significativo diante do que os outros órgãos deixam de executar em toda 

a Esplanada dos Ministérios. Relativamente, agora, não fui eu que dei 

superávit, pelo contrário, o governo puxo-os para aplicá-los em outros 

gastos,  porque  nós  até  aquele  momento  não  tínhamos  conseguido 

executá-lo. Eu nem tinha conhecimento disso naquele momento, mas a 

área  de orçamento,  ela  fica  -  -  o  Tesouro chega e diz:  –  você não 

executou? Estou levando.  Normal  isso  na administração público  para 

quem conhece o tramite orçamentário. E por fim, Lourival, o orçamento 
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de  pessoal  não  foi  executado  99,9% igual  ao  investimento  na  EBC, 

porque  não  implantamos  o  Plano  de  Carreira,  embora,  tenhamos 

aumentado os gastos com o pessoal, porque fizemos um Acordo Salarial 

em que, além dos 7% de reposição tivemos lá alguns outros benefícios e 

tal e mantendo o Acordo já em vigor. Eu não quero discutir assuntos 

administrativos  novamente  aqui,  mas dando esses  esclarecimentos  e 

naquele todo o dinheiro de pessoal e a gente não pode ficar pegando 

dali e trocando para cá não. Isso tem que passar no Congresso Nacional 

e fazer esse remanejamento. No pessoal executamos quase tudo. O que 

não executamos foi o Plano de Cargos e Salários, porque por iniciativa 

dos  próprios  funcionários  foi  submetido  a  uma  nova  discussão  para 

alguns  ajustes  e  por  isso  ficou  para  esse  ano  e  infelizmente  numa 

situação orçamentária muito pior. Então, os 18 milhões do Leopoldo não 

tem nada com isso. Não se conectam com gastos de pessoal. Por fim, 

eu  não  sei.  São  tantas  coisas  ali  que  já  foram ditas  e  até  um ex-

funcionario da Globo é como ex-comunista, ou seja, sempre comunista 

ou sempre global. Foram ditas tantas asneiras que eu não vou comentar 

uma a uma não...  [risos].  Pois  é.  Nós realmente  passamos por lá  e 

assim, o que é de bom lá é porque lá tem muita experiência acumulada. 

Nós não vamos fazer a TV Globo, agora, o que há é muita experiência e 

nós aprendemos muito ali, todos nós, todos que passaram por ali e por 

outros canais privados, mas assim, há muitos outros aspectos, mas eu 

me disponho a responder. Agora, esses eram os graves. Há uma outra 

afirmação  de  que  se  eu  sou  tão  integra  quanto  dizem vou  ter  que 

agüentar o tranco e não sei o que isso significa, mas estou disposta a 

responder isso com a minha praxe daqui dentro da EBC junto com os 

meus companheiros de Diretoria. Se alguém quiser abordar mais algum 

aspecto, eu respondo, mas acho que vamos parar por aí e mais uma vez 

agradecendo  aos  senhores  a  confiança  e  essa  iniciativa  que  nem 

esperava.
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O  Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do  Conselho):  -  Eu 

agradeço a presidente, a explicação sucinta, objetiva e afiada a respeito 

das questões. Eu vou agora passar ao outro item da pauta que é a 

posse  do  conselheiro,  representante  da  Câmara,  o  senhor  Manoel 

Roberto Seabra Pereira. Você quer falar alguma coisa? Se manifestar?

O Sr. Manoel Roberto Seabra Pereira (Câmara dos Deputados): - 

Presidente, eu fiz aqui um pequeno discurso para saudar essa chegada 

minha e não sei se posso fazê-lo ou se o nosso tempo está muito curto.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - O tempo 

é meio escasso, mas eu faço questão que você faça.

O Sr. Manoel Roberto Seabra Pereira (Câmara dos Deputados): - 

O discurso é um pouco lembrando a minha trajetória e não se compara 

de outros que estão aqui, mas de certa forma tem uma razão porque eu 

estou aqui hoje. “Senhor Presidente, senhoras e senhores do Conselho 

Curador  da  EBC.  Há  exatos  25  anos  iniciava  o  meu  curso  de 

Comunicação Social na Universidade de Brasília onde me deparei desde 

o começo com questões ligadas a democratização da comunicação no 

Brasil. Integrei a turma que exigia do governo federal aquela época a 

criação  da  Rádio  UNB.  Hoje  a  concessão  acabou sendo entregue  ao 

governo  do  Distrito  Federal.  Acompanhamos  também  os  debates 

durante a Assembléia Nacional Constituinte onde também desempenhei 

pela primeira vez a função de repórter. Lá vi ser construído o capítulo da 

ordem  social  que  trata  do  tema  da  comunicação.  Acompanhei  em 

especial o debate em torno do Artigo 223 da Constituição que definiu 

que sobre os serviços de radiodifusão sonora e de sons de imagens será 

observado  o  principio  da  complementaridade  dos  sistemas  privados, 
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público e estatal. Nos anos seguintes acompanhei a aprovação da lei de 

TV a cabo que permitiu o surgimento das TVs legislativas, o qual, hoje é 

onde  eu  trabalho  e  além da  multiplicação  das  emissoras  de  caráter 

comunitárias e educativas. Com e com toda essa história e o surgimento 

da lei de TV a cabo a definição sobre o conceito de público tornou-se 

problemática.  Emissoras  controladas  administrativamente  por 

organismos governamentais, mas com programação aberta de diversos 

segmentos  sociais  assumiram  o  caráter  público  mesmo  que  o  seu 

controle  continue  sendo  feito  pela  esfera  do  estado.  Por  outro  lado 

rádios  e  tvs  que  deveriam  servir  as  comunidades  locais  foram  aos 

poucos  servindo  a  interesses  privados  e  em geral  com viés  político 

pessoal. E o sistema privado por sua vez tratou de ocupar o espaço 

tradicionalmente voltado para a comunicação estatal ao ampliar o leque 

de programas educativos, culturais e de utilidade pública. O resultado é 

que hoje temos uma implicação entre os três sistemas. O que era para 

ser  complementar  e  como  define  a  Constituição  tem  se  mostrado 

superposto prejudicando uma análise ou dificultando uma análise sobre 

o papel de cada um dos sistemas do processo de construção de uma 

comunicação voltada para que o que prescreve a lei  maior,  ou seja, 

finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas e que também 

promova  a  cultura  nacional  e  regional  e  estimule  a  produção 

independente  e  que  permita  a  regionalização  da  produção  cultural, 

artística  e  jornalística  e  que  além disso  respeite  os  valores  éticos  e 

sociais da pessoa e da família. Artigo 221. Tal super posição ao nosso 

ver  adiou  uma  definição  sobre  o  que  cabe  a  cada  de  um  dos 

subsistemas dentro de uma almejada sistema nacional de comunicação 

que  requer  regulamentação  precisa  e  repartição  justa  de  recursos 

humanos e materiais para fazer andar o que preconiza a Constituição. É 

nesse ponto que cresce de importância à criação da EBC, que surge não 

apenas como catalisadora do campo público. Ao permitir a criação de 
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um Conselho Curador como este que aqui se reúne hoje a EBC torna-se 

também um importante espaço do debate e do contraditório sobre a 

comunicação  social,  além disso,  o  projeto  de  criação  de  uma  infra-

estrutura para todas as emissoras ligadas aos Três Poderes e tendo a TV 

Brasil  como  cabeça  de  rede  é  proposta  que  poderá  revolucionar  a 

comunicação no Brasil ao permitir que a TV Digital comece a funcionar 

de forma plural atendendo aos preceitos constitucionais diferente do que 

foi a história da TV Analógica a partir dos anos 50 do século passado. 

Mas, o mais importante senhores e senhoras conselheiras é a mudança 

que  foi  feita  nesses  últimos  anos  o  sentido  de  transformar  a 

comunicação social em uma política pública de governo. É fundamental 

que abandonemos de vez aquela comunicação apenas como estratégica, 

apenas como meio para atingir objetivos políticos. Assim como hoje o 

país dispõe de uma política de educação, de uma política de saúde, de 

uma política  de  cultura,  precisamos  definir  e  consagrar  uma política 

pública de comunicação. E a criação da EBC foi um grande passo para 

que isso ocorra, mas precisamos avançar com a consolidação da Rede 

de Emissoras Pública e a realização da 1ª Conferência de Comunicação. 

Ao olharmos para a comunicação como política pública assumiremos um 

compromisso  fundamental  com  a  promoção  de  políticas  sociais  de 

emancipação da população com menor poder aquisitivo, de redução das 

desigualdades  econômicas  e  sociais  existentes  no  país  e  de 

fortalecimento da cultura nacional  de novo e como bem preconiza a 

nossa Constituição. Também seria papel da comunicação social pública 

alargar  o  mercado  de  bens  simbólicos  colaborando  no  projeto  de 

desconcentração  de  renda  e  de  impulso  na  produção  audiovisual 

brasileira, audiovisual e jornalística brasileira. Não se trata mais de ver 

a comunicação como área a meio, mas como áreas afins das políticas 

públicas. Encerro lembrando que se há 25 anos eu lutava pela criação 

da Rádio da UNB, hoje vejo com alegria que a Universidade onde eu 
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estudei dispõe de uma emissora só para ela. E que se antes eu precisa 

acampar  juntamente  com  os  meus  colegas  da  UNB  na  porta  do 

Ministério  da  Educação  para  tentar  conseguir  uma  audiência  como 

Ministro para pedir a tal rádio, audiência essa que nunca haveria, hoje 

temos a oportunidade de debater com vários Ministros do governo os 

rumos  da  comunicação  pública.  Avançamos  muito  nesses  25  anos  e 

precisamos avançar ainda mais para tornar a comunicação pública uma 

ferramenta de "desenvolvimento social". Obrigado.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Muito 

obrigado. Parabéns pelo discurso. Eu vou passar ao segundo item, que é 

o item sobre o qual nós devemos nos debruçar com cuidado, que é o 

estabelecimento de critérios  e normas para a Audiência Pública.  Nós 

vamos realizar essa audiência na próxima reunião do Conselho, no dia 

16 de junho, portanto, pouco mais de um mês. Eu vou inicialmente abrir 

a palavra para os nossos conselheiros para que nós possamos começar 

a discussão. Eu pediria que todos fossem muito sucintos, objetivos em 

relação à questão. Primeiro: trata-se da questão da inscrição, quem é 

que  nós  vamos  admitir  e  que  o  Conselho  vai  considerar  como 

instituições de pessoas ou organizações sociais e quais as instituições 

que serão admitidas nessa audiência. Essa é a primeira questão...

A  Sra.  Tereza  Cruvinel  (EBC): -  Presidente,  só  uma  questão  de 

ordem.  Para  os  assuntos  gerais  depois  de  esgotados  o  ponto  2  a 

Diretoria  Executiva  propôs  alguns  temas para a  sua consideração se 

houver  tempo,  pois  diz  respeito  basicamente  a  programação.  Então, 

peço  que  você  considere  a  hipótese  da  gente  nos  assuntos  gerais 

abordar o que for possível desses pontos aí.
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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - É por isso 

que eu estou querendo que a gente seja breve [falas sobrepostas] não, 

eu recebi sim. E tem uma porção de temas que são importantes aqui. 

José Paulo,  você não quer abrir  a discussão? Eu acho que estão em 

principio estariam habilitadas às instituições que tiveram a participação 

importante no fórum que antecedeu a formação da TV Brasil, a criação 

da TV Brasil. São as que mais reivindicam a participação e eu não sei se 

eu estou correto na minha apreciação, mas eu acho que eles são os que 

mais participam e tem mais presença nos debates e naturalmente são 

os maiores interessados. Essa é a primeira questão. Alguém tem alguma 

observação a fazer? Tereza?

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Eu fiquei em dúvida na última reunião 

se a gente fechou mesmo a data da audiência?

O  Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do  Conselho):  - 

Fechamos. Bom, eu não estava na última reunião, portanto...

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Junho? 16 de junho? É, eu acho que 

é assim, pois a tarefa é do Conselho, mas imagino que seja produzir um 

documento de regulamentação da Audiência Pública. Era essa a minha 

observação e não sei como é que o Conselho encaminharia. Só dizendo 

que EBC do ponto de vista técnico se dispõe a ajudar no que for preciso. 

Claro, que conceitualmente a audiência é uma condição do Conselho.

O Sr. (?): - Belluzzo, eu acho que essa regulamentação que a Tereza 

fala eu já e no meu segmento no setor de transporte eu assisti a duas 

Audiências  Públicas  nesse  Decreto  da  Lei  de  concessões.  Então,  o 

Decreto de Lei de Concessões foi em 93, feito um Decreto que deu para 

as  empresas  15  anos  mais  15.  Aí  em  98,  no  governo  Fernando 
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Henrique, 15 anos tiraram fora. Então, o horizonte das empresas ficou 

em 15 anos e agora no ano passado venceu. E vão ser feitas novas 

licitações  e  a  ANTT  prorrogou  por  mais  um  ano  e  está  fazendo 

Audiências  Públicas.  Eu  fui  a  duas,  mas  é  um negócio  e  não  tendo 

regulamentação é a maior anarquia que eu vi [[falas sobrepostas] aquilo 

vira um palanque político. É um negócio olha que chega e você sai dali 

desiludido. É um negócio! É gente que quer se promover e não tem 

nada que ver com o transporte e vai lá o cara e diz: - porque isso, 

aquilo e tal. Então, eu acho que uma regulamentação de como é que 

isso tem que ser procedida, a audiência pública é necessária, senão vai 

virar...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Mas, eu 

não  sei.  E  nós  estamos  aqui  exatamente  para  discutir  quais  são  as 

linhas  gerais  da  regulamentação,  porque  não  pode  ser  uma  coisa 

aberta, porque realmente as pessoas, e eu percebo que no mundo de 

hoje os “egos” estão em turbulências, estão em efervescências, sendo 

assim,  é  preciso  que  a  gente  bote  regras  e  por  isso  que  eu  estou 

discutindo a primeira questão, de quem é que vai ser admitido e quais 

são os critérios da admissibilidade, porque também a gente não pode 

abrir  ao  povo  em  geral,  pois  isso  não  tem  cabimento.  Eu  estou 

exatamente  propondo  que  a  gente  discuta  as  linhas  gerais  da 

regulamentação, quem é admitido, quais são os critérios, quanto tempo 

à pessoa vai falar e se tem direito à réplica até, tréplica, não sei.

A Sra. Ângela: - Mas, se essa regulamentação tem que ser feita e me 

parece que tem. Acho que tem muito pouco tempo. Se está marcado dia 

16 de junho, é preciso trabalhar rápido, porque não é tão simples assim. 

A minha experiência com Audiência Pública, porque lá em Minas Gerais 

também é um desastre, quando eu era secretária...
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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Desastre, 

eu sei, mas nós temos que enfrentar essa questão. Não adianta a gente 

querer fugir do...

A Sra. Ângela: - E fazer de uma forma que...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Mas, não 

adianta a gente querer evitar  a Audiência Pública,  porque isso é um 

requerimento,  uma petição antiga das entidades que participaram do 

fórum e acho que de alguma forma o Conselho deve a elas e a gente vai 

correr o risco. Não há o que fazer. É o risco que a gente tem que correr 

para manter o caráter minimamente aberto dessa televisão.

A Sra.  Ângela: -  Mas,  deve haver  uma forma de se fazer  errando 

menos.

O Sr.  Luiz  Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  -  Isso, 

isso. Tem sim Ângela, sem dúvida. Vamos tentar fazer isso.

A Sra. (?): - Presidente, só gostaria de lembrar que na reunião passada 

estive presidindo a sessão e nós discutimos 4 questões importantes com 

relação à Audiência Pública e que foi colocada pelo Ministro Franklin. A 

data que realmente foi definida no dia 16 de junho e discutimos bem 

geralmente  e  de  forma  bem geral  a  questão  dos  critérios  se  eram 

abertos ou fechados e não chegamos a nenhuma conclusão definitiva e 

essa  definição  ficou  para  ser  feita  exatamente  hoje,  às  vésperas  da 

reunião que será no dia 16 de junho. Questões que foram colocadas de 

metodologias, de critérios e a temática e o quê exatamente? O papel da 

TV Pública? O que, que exatamente vai se discutir e a formulação de um 
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edital  convocando  as  entidades  e  pessoas  a  participar.  Então,  essa 

definição toda ela deveria sair  da reunião de hoje. Essas 4 questões 

deverão ser esgotadas até o final da reunião, quer dizer, a data já saiu. 

Então, a metodologia, os critérios e a temática.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Eu acho 

que como é a primeira reunião a temática tem que ser e a temática 

mais abrangente, mas é que todo mundo está questionando, afinal de 

contas qual é o papel da TV Pública hoje no Brasil? Que é a questão que 

o novo conselheiro no fundo levantou. É isso que eles querem discutir. É 

isso  que  eles  estão  propondo  discutir.  Agora,  nós  temos  que 

circunscrever essa discussão para as pessoas que e na minha opinião 

ganharam legitimidade por terem participado, na minha opinião, mas eu 

estou propondo isso ao Conselho e não é nada que eu tenha pensado 

muito também.

O Sr. (?): - Não se chegou a um consenso e eu acho que é isso aí que 

precisa determinar para ter um sucesso nessa Audiência Pública e ela 

seja positiva. É determinar quem é que pode vir, porque vai se discutir 

exatamente isso: o que, que é a TV Pública? O que, que ela vai ser? 

Qual é o objetivo que precisa? Então, esse detalhe tem que abrir para as 

pessoas que tem um conhecimento. Um sujeito ou uma pessoa que não 

conheça nada, ela só vai lá perturbar. 

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Mas, eu 

estou dizendo que nós temos que assumir também a responsabilidade 

de delimitar quem vai entrar e acabou-se. Nós temos que dar a cara 

para bater. Desculpem as expressões um pouco protocolares.
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O Sr. Juca Ferreira (Ministro da Cultura): - Bem, boa tarde a todos. 

Olha,  eu  tenho boas  experiências  com Audiências  Públicas,  tanto  na 

área ambiental quanto na área cultural. Acho que foi um instrumento 

que a sociedade criou, que a Constituição criou e que está consolidada 

de ouvir diretamente a população com os segmentos organizados sobre 

determinada  política  pública,  determinado  ato,  determinado  -  - 

evidentemente que cada um vai com o seu cabedal, com seu ânimo, seu 

grau de critica e muitas vezes transborda um pouco o assunto focado ou 

elegância,  mas  em  geral  produz  uma  massa  critica  que  para  a 

construção dessas políticas, desses atos e desses processos acaba sendo 

fundamental. Eu sou um otimista em relação à Audiência Pública. Acho 

que não deve se ter medo. Evidentemente deve-se estar preparado para 

as  criticas,  as  observações  tanto  para  a  área  executiva  ou  sobre  o 

conselho e  justamente  surgirão pessoas  que estão insatisfeitas,  mas 

isso faz parte da democracia, quer dizer, quando viramos vidraças, ou 

seja,  quaisquer  das  possibilidades  temos  que  estar  dispostos  a  nos 

relacionar com as pedras que são lançadas. Então, acho que a gente 

deveria ter essa postura. Eu concordo com o presidente que a primeira 

deva ser geral, algo assim, qual o papel da televisão pública ou que, que 

a singulariza no conjunto dos meios de comunicação televisivos? Qual é 

a  estratégia  que estamos  desenvolvendo?  Uma informação  para  que 

ajude a constituir um leito e conteúdo. Leia-se: grade de programação. 

Proposta de grade de programação. A primeira, esse aí já é assunto que 

não acaba mais, mas consolida um pouco o conceito e as criticas virão 

em torno de um assunto que é o que define a essência e a segunda e a 

terceira  pode  focar  em  algum  assunto  particular  limitado,  mas  a 

primeira eu acredito que deveria ser de caráter genérico mesmo, porque 

é essa questão que vai definir o grau de apoio, o grau de contradição.

O Sr. (?): - O primeiro risco me preocupa que é vir gente demais e falar 

coisas demais. Segundo risco me apavora que é de não vir ninguém. De 
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forma que eu acho que temos que correr o risco de vir mais gente... eu 

estou na linha do Juca e acho que o Presidente com a habilidade que 

todo palmeirense tem... não há como e pela primeira vez que abre, não 

há como você estabelecer limites.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Como é 

que é então? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos admitir todos e 

qualquer  um  pretenda  vir?  Estou  perguntando  e  não  estou  fazendo 

nenhuma afirmação.  Qual  é  o  critério  de  seleção?  Abrir  de  maneira 

indeterminada para mim é complicado.

O  Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da  Comunicação  Social):  - 

Presidente, só uma sugestão aqui que é o seguinte: - eu acho que a 

sugestão do Juca é importante. Nós vamos ter um pouco de problema 

na Audiência Pública? Vamos. Mas, nós vamos ver depois que vai ter 

sido  rico  e  no  mínimo  levaremos  alguns  puxões  de  orelha  justos  e 

alguns injustos e vai ter criticas que enriquecem. E eu acho que vai ser 

bom. Pode ser um pouco doloroso,  mas vai  ser  bom. Eu só acho o 

seguinte:  -  eu acho que a mediação que a gente podia fazer  nessa 

questão  é  nós  fazermos  um  edital  em  que  a  gente  abra  para  a 

convocação e podem falar na Audiência Pública todos aqueles que se 

inscreverem com uma certa antecedência e se fixa um prazo. Eu acho 

que  vai  ter  bastante  gente  e  pelo  que  eu  sinto  aí  da  vontade 

[intervenção fora do microfone] ah sim, pode ser, havendo tempo, você 

abre para outros de uma forma assim... eu acho que a gente poderia 

marcar de 2 a 6 horas da tarde. Quem tem mais experiência, 4 horas é 

um  período  razoável.  De  2  as  6  terão  preferência  àqueles  que  se 

inscreveram e falaram mais. No caso de se inscreverem 50, digamos 

assim, isso é humanamente impossível. Nesse caso haverá um sorteio 

dessa natureza... claro! Acho que isso é uma boa solução. Eu acho que 
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o tema é na linha do que o Juca propôs. Qual é o papel da TV Pública no 

Brasil?   Qual  é  a  estratégia  de  sua  construção?  E  o  que,  que  nós 

queremos ver na TV Pública? O que, que é preciso ver?  Eu acho que é 

isso aí. Eu só queria propor uma coisa aqui em relação a nosso único 

consenso anterior,  que é a  data  [falas  sobrepostas].  Mas,  eu queria 

levantar uma outra coisa que é o seguinte: - a questão da data, nós 

tínhamos fixado a data que era 16 de junho. Qual o problema que eu 

estou aqui pensando um pouco e não sei até que ponto pode mudar 

alguma coisa favorável na data. Vai se realizar nesse final de mês de 

agora maio, o 2º Fórum da TV Pública. É que dia Tereza? Nos dias 26, 

27 e 28. A minha dúvida é a seguinte, talvez seja bom que a gente 

realize duas ou três semanas depois ou talvez seja justo a gente dar um 

pouquinho mais de prazo. Eu estou na dúvida e estou levantando só 

para a nossa consideração. Se mantiver a data de 16 fica bom, porque 

vem tudo  quente  ou  se  manter  a  data  de 16  pode,  ás  vezes  pode 

provocar  uma  certa  decantação.  Eu  realmente  estou  na  dúvida, 

entende? Queria levantar isso aqui a fim de ponderar mais.

A Sra.  Tereza Cruvinel  (EBC): -  Presidente,  desculpe  Ministro!  Eu 

acho  que  era  assim,  um  número  de  entidades  representativas, 

inscrições  para  entidades  representativas  que  se  dedicam a  reflexão 

sobre  comunicação  pública  e  que  a  gente  tem  algumas  no  país  e 

pessoas físicas, porque tem um estudioso e tal. Nessa linha aí que o 

Ministro falou, abrimos um período de inscrição e serão atendidos por 

ordem de inscrição e dentro do que o tempo permitir alternando uma 

entidade  e  uma  pessoa  física.  Vocês  sabem  que  virão  alguns 

acadêmicos,  pois  muitos  tem  manifestado  esse  interesse.  Esses 

estudiosos e acadêmicos e tem entidades também. Eu acho que a gente 

faria alternando. Isso é uma sugestão.
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O  Sr.  Juca  Ferreira  (Ministro  da  Cultura):  -  Eu  espero  que  a 

proposta  de  eu  ir  para  a  mesa  não  represente  nenhum  velho 

ressentimento  entre  Pernambuco  e  Bahia,  porque  eu  espero  que... 

[risos]. Eu queria sugerir o seguinte: - Eu acho que a questão que o 

Franklin levantou tem mérito e eu acho que seria melhor depois do 2º 

Fórum que de alguma maneira de lá virão contribuições e quem sabe se 

a  gente  não  tem  tempo  de  assimilar  alguma  coisa  a  partir  delas 

considerando  a  importância  que  tiveram  como  motor  político  e 

impulsionador dessa renovação da TV Pública no Brasil e certamente ela 

tem contribuições  a  dar.  Então,  depois  é  melhor  do que antes.  Não 

muito depois também. Junho é mês junino, mês de São João e para 

nordestino é fácil  compreender  o que,  que eu quero dizer,  mas São 

Paulo sabe, porque tem São João lá forte e Rio de Janeiro sabe, então 

eu sugiro que seja primeira quinzena de julho. Aí você fica e tirando 2 

de julho que é uma data importante e eu não queria faltar a nenhum 

dos dois eventos, evidentemente eu declino do convite para a mesa. Eu 

acho que todos nós do Conselho deveremos estar presentes. Eu acho 

que deve ser precedida a Audiência Pública de uma apresentação da 

área executiva, um power point, uma fala, um documento e talvez até 

acompanhado de um documento impresso e eu reitero a sugestão que 

eu fiz da vez passada da Audiência Pública ser coberta online para quem 

não  pode  estar  presencialmente  possa  acompanhar  que  ressalta  a 

importância do evento.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social):  - Juca, 

eu acho que a gente possa organizar talvez melhor se a gente fizer 

assim:  -  se  a  gente  for  para  essa  data,  inicio  de  julho  e  não  sei 

exatamente o dia que seria, mas na 1ª quinzena de julho. Nós vamos 

ter esse Fórum da TV Pública nos dias 27, 28 e 29 de maio, não é isso? 

Eu acho que nós poderíamos pedir o seguinte, que a diretoria-executiva 
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trouxesse um relatório sobre o fórum para uma próxima reunião deste 

Conselho, porque se realizaria  em junho ainda,  de modo que nós já 

tivéssemos as contribuições e discutíssemos aqui e nos preparássemos 

para algo que fosse realizar na 1ª quinzena de julho. Pode ser no dia 16.

O Sr. (?): - Eu acho aqui o seguinte: a TV Pública bem ou mal ela 

existe. Ela é um órgão existente que está funcionando. Então, eu acho 

que para começar essa Audiência Pública precisaria preparar um power 

point, um negócio que apresentasse para os ouvintes quem somos nós. 

E  a  partir  dali  então  dentro  da  colocação  que  o  Juca  deu  segue 

exatamente, porque se a TV Pública não existisse e se quiséssemos criar 

como é o caso das concessões nossa que não foram feitas ainda, pois 

elas estão sendo estudadas para ver o que vai ser feito. Então, é um 

projeto  a  TV Pública,  a  TV Pública  não  é  um projeto  fantasma.  Ela 

existe. Ela está aí. Ela está produzindo e está no ar. Está no rádio e na 

TV.  Então,  a  partir  disso  o  povo,  os  presentes  na  Audiência  Pública 

tomam  conhecimentos  de  quem  somos  nós  e  aí  depois  dêem  as 

sugestões possíveis.

O Sr. (?): - Eu gostaria também de dar uma sugestão presidente, é ao 

delimitar o tempo das duas as seis da tarde precisa também delimitar 

qual vai ser o tempo, por exemplo, as instituições, para a pessoa física e 

que vai dar mais do 3 minutos para cada um dependendo do número de 

inscrições  e  que  os  veículos  da  EBC  façam  uma  ampla  divulgação 

também dessa Audiência Pública, a TV e as emissoras de rádios. Tem 8 

emissoras de rádio e agência. É isso.

O Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do  Conselho):  -  Três 

minutos é... 
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[falas sobrepostas] 

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Vamos 

dizer que fale 10 e se você botar 20 pessoas falando, você terá isso em 

3 horas mais ou menos. É uma coisa razoável.

O Sr. Juca Ferreira (Ministro da Cultura):  - Eu proponho que não 

diferencie  pessoas  físicas  de  pessoas  jurídicas,  porque  às  vezes  a 

densidade  maior  está  na  pessoa  física,  que  é  um  intelectual,  um 

estudioso,  como por exemplo,  aquele Arlindo lá de São Paulo,  é um 

professor da Universidade e é uma das pessoas - - Arlindo Machado, é 

uma das pessoas mais qualificadas. Se ele abrir a boca e eu espero que 

e tenha o tempo para expressar a opinião dele. Às vezes uma entidade 

não necessariamente tenha a mesma densidade. [falas sobrepostas]. É 

ao mesmo tempo.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Bom, vou 

fazer um resumo aqui do que a gente - - alguém mais alguma idéia a 

propor? Vou fazer um resumo então. Na verdade a inscrição vai ser feita 

depois da publicação do Edital e que vai fixar o prazo da inscrição. Qual 

seria  o  prazo de inscrição?  A partir  da data  de publicação do Edital 

quantos  dias?  Até  uma  semana  antes.  E  podem  se  inscrever 

indistintamente instituições e pessoas físicas e por inscrição presencial. 

Tem o problema do auditório. Eu acho que seria prudente que a gente 

tivesse auditório maior possível. [falas sobrepostas]. Vai ser em Brasília. 

[risos]. E a data é no inicio de julho. [falas sobrepostas]. Vamos fixar a 

data já [falas sobrepostas], 14 de julho eu acho que é mais apropriado 

[falas  sobrepostas].  Vamos  botar  em uma terça-feira  que é  melhor. 

Quinta está bom? [Falas sobrepostas]. A SBPC é em Brasília também? 

[falas  sobrepostas].  Quinta-feira,  dia  9,  9  de  julho  também  é  uma 
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data... eu na verdade não posso dar a minha opinião sobre o tal 9 de 

julho, pois eu sou contra esse negócio de 9 de julho.

O Sr. (?): - Presidente, essa Audiência Pública e o que eu estou aqui 

pensando é o seguinte: - a Audiência Pública aqui em Brasília, a EBC 

tem  8  emissoras  de  rádios,  mas  televisão  tem  em  Brasília,  Rio  de 

Janeiro, São Paulo, tem no Maranhão, tem no Amazonas e não seria o 

caso  de  realizar  uma  Audiência  Pública  em  cada  um  desses  locais, 

porque uma pessoa para se deslocar do Amazonas para Brasília ou do 

Maranhão para Brasília...

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social):  - Essa 

primeira e que a gente não tem experiência ainda, seria melhor que a 

gente a fizesse a mais simples e aqui. Aí numa próxima, no ano que 

vem e se for o caso nós a sofisticamos, porque não temos a experiência 

de fazer ainda. [falas sobrepostas]. Faz com teleconferência...

O Sr. (?): - Para dar voz também para os outros, porque vai ter muita 

gente que não vai ter condições de se deslocar.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Isso o 

Martins vai poder criar, pois isso vai criar um problema logístico, porque 

também se vai  fazer  em outro  local  para  algumas  pessoas  vai  ficar 

muito longe e tem pessoas que também poderiam participar da 2ª e da 

3ª. Não, eu acho que a gente tem que descentralizar mesmo. Eu estou 

de acordo com você. Mas, nessa aqui vamos a 1ª fazer em Brasília. 

[falas  sobrepostas].  Sim,  claro.  Muito  boa  idéia.  Vamos  fazer  um 

convite... Conselheira Irma. 
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A Sra. Irma: - A minha sugestão é no sentido de que haja convites 

para  esses  estados  que  são  mais  longínquos  como  o  Acre,  Pará, 

Maranhão,  Amazonas,  Amapá,  Roraima  e  os  lá  de  baixo  para  que 

viessem então formalizados e se fosse o caso até custeasse algumas 

dessas passagens.  A própria TV.

[falas sobrepostas] 

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Escuta, 

vocês  estão  falando  aqui  e  eu  estava  amarrando  algumas  coisas  e 

vejam se isso aqui, quer dizer, se lançaria um Edital e haveria um prazo 

de inscrição decorrendo da data do Edital até uma semana antes, ou 

seja, até uma semana antes, no final de junho ou pelo menos até o dia 

2 de julho. Seria realizada no dia 9 de julho, quinta-feira, das 14h00 as 

18h00 em Brasília e no local ainda a ser determinado. Eu entendi que a 

gente trabalharia entre 15 ou 20 oradores com um tempo de 7 minutos 

e a gente sabe que vai estourar. Eu acho que se devia dar um tempo no 

final para a Diretoria da EBC falar, porque evidentemente vai ter criticas 

e ela vai ter que fazer observações, explicar e etc. e tal. E aí a gente 

pode definir um tempo de 20 minutos uma coisa assim, porque ela vai 

precisar falar. Eu acho que se devia tentar montar um esquema onde 

em outros estados pudesse se assistir a Audiência Pública. Eu acho que 

o que a gente precisava ver é quem que aprova esse Edital, porque se 

deixar para aprovar o Edital na próxima reunião fica muito tarde. Então, 

precisava ter um esquema, por e-mail.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Eu até 

recomendaria  que  o  Edital  fosse  elaborado  rapidamente  e  a  gente 

respondesse depressa uma vez recebido o e-mail.
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O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Agora, 

como sempre a gente tem que afunilar e tem uma divergência em uma 

coisa e a gente não consegue chegar. Eu acho que a gente devia definir 

3 pessoas em último caso... [falas sobrepostas]. É uma comissão. Em 

último caso, bate o martelo, pois não vão ser coisas do arco da velha e 

sim  coisas  operacionais,  então  podia  ter  3  conselheiros  aqui.  [falas 

sobrepostas]. Pronto. Ficou quem? 

[falas sobrepostas] 

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Então, o 

Lemos, Ângela e Irmã. 

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Então, 

essa  Comissão  presidente  ela  já  prepara  uma proposta  de Edital  ou 

vocês preferem que alguém prepare e remeta a vocês? Então, quem 

prepara?

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Alguém, 

seria quem?

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - A EBC 

teria alguém com experiência de Edital e etc. para preparar com base 

nisso aqui.

[falas sobrepostas] [risos] 

O Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do Conselho):  -  Esse 

assunto está resolvido? Morreu, não é? Todos estão de acordo de que 

não há mais nenhuma observação ou se restar alguma observação? Vou 
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dar um minuto. Eu acho que nós já discutimos a saciedade isso daí. 

Então, vamos passar aos Assuntos Gerais...

COLOQUEI EM ASSUNTOS GERAIS

O  Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da  Comunicação  Social):  - 

Presidente, nos Assuntos Gerais, eu tenho dois assuntos gerais que eu 

gostaria de...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - De incluir 

na pauta? Pois não.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Um: é 

a substituição dos conselheiros que pediram licença. Na última reunião 

houve uma delegação um pouco informal, mas houve uma delegação 

com que eu fizesse algumas consultas até em função dos critérios e 

nomes levantados aqui e cheguei a conversar com o presidente Belluzzo 

e depois disso eu o consultei e eu queria apresentar um relatório e in 

formar aos conselheiros sobre isso. E uma outra questão que eu até 

imagino que pode se discutir  com a grade. A conselheira Irma havia 

proposto que a gente organizasse a próxima pauta da próxima reunião. 

E eu acho que a gente tem que discutir mais conteúdos. Na troca de e-

mail nós definimos alguns segmentos. Primeiro: parece que vamos ter 

uma  discussão  sobre  grade  que  vai  ser  apresentada  aqui  e  é 

importante, porque dá uma visão geral. Mas, em seguida definir alguns 

segmentos da TV Pública, tipo infantil, juvenil, cidadania e isso aqui e 

onde nós vamos ver um método para acompanhar isso de perto, porque 

na verdade nós estamos muito a vau da valsa, você entende? Então, eu 

queria ver esse tema e se a gente podia incluir para a discussão.
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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Vamos 

então.  - - está incluído.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Posso?

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Pode. 

Toca o barco.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Eu vou 

começar então pelo tema dos conselheiros. Eu tinha informado aqui e 

nós  já  tínhamos  já  3  conselheiros  e  por  razão  de  ordem  particular 

tinham  pedido  afastamento  e  nós  tínhamos  o  Vanderlei  Guilherme, 

professor do Rio de Janeiro, não veio a nenhuma reunião e explicou que 

ele havia entendido que era realmente assim, originalmente no projeto 

que foi enviado para a Câmara, para o Senado a sede que seria no Rio 

da EBC, portanto, as reuniões do Conselho seriam basicamente no Rio e 

ele é do Rio, ou seja, ele não estava disposto a ficar vindo para Brasília 

toda hora e etc. Então pediu o afastamento. Nós tivemos o conselheiro 

Faquin  [?]  e  por  razões  pessoais  pediu  afastamento  também.  Nós 

tivemos o caso do Emevil [?] que por estar discutindo a realização de 

um  programa  com  a  EBC  e  com  a  TV  Brasil  havia  um  conflito  de 

interesse, além disso, nós tínhamos o conselheiro o Delfim Neto que não 

veio a nenhuma reunião e não pediu formalmente o afastamento. aqui 

na discussão preliminar eu levantei alguns critérios e alguns nomes e 

basicamente no caso para a vaga do Emevil [?] a idéia seria convidar 

alguém do Olodum e eu depois fui pesquisar o fundador do Olodum, 

dom Jorge, então conversei com ele. Na questão do Faquim procuramos 

alguém que fosse do sul também, porque era um critério para manter a 

proporção da - - eu conversei com uma pessoa que eu já trabalhei com 

ele lá trás na época [ininteligível] mas é uma pessoa interessante. Eu 
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vou distribuir os currículos aqui dos 4, Paulo Ramos Derengoski, ele é 

hoje em dia proprietário rural em Lajes, Santa Catarina, já escreveu uns 

10 livros sobre o meio ambiente, sobre história. É um pesquisador, foi 

na jornalista e trabalhou na Manchete, na Tele Manchete e etc. já foi 

cineasta e já fez um monte de coisas na vida. E é um cara com a cabeça 

interessante.  Outra  questão  que  se  viu  foi  no  caso  do  Vanderlei 

Guilherme, eu havia aqui aventado a possibilidade de convidar alguém 

também  professor  universitário  do  Rio.  Eu  fiz  uma  consulta  com  o 

professor Daniel Aaron Reis que é uma pessoa do ponto de vista, além 

de  ter  sido  militante  político  tempo  atrás  e  etc.  isso  aqui  não  é 

necessariamente  um  critério,  mas  é  professor  de  história 

contemporânea,  tem  uns  15  livros  publicados,  é  uma  referência 

intelectual  no Rio,  é uma liderança na política e isso é importante e 

quem é do meio acadêmico certamente já de alguma forma e outra 

hipótese que chegou a ser aventado o nome aqui para a vaga do Delfim 

Neto seria  o  professor  Murilo  Ramos,  da Universidade de Brasília.  O 

professor  Murilo  Ramos  é  uma  das  principais  em  autoridades  em 

comunicação  no  Brasil,  tem  pós-doutorado,  comunicação,  não  só 

comunicação  de  massa,  comunicação  pública,  mas  também 

telecomunicações e de um modo geral em um nome, é uma referência 

também. Eu conversei com os 4 e no caso aí, três deles seriam para 

complementar um mandato de dois anos e um seria para completar um 

mandato de 4 anos. Claro que todos podem ser renovados depois, mas 

eles estão na verdade completando um mandato. Conversei com os 4 e 

tive  e  todos  os  4  aceitaram  e  aceitaram  com  entusiasmo,  querem 

contribuir e acham que tem muito a fazer, etc. e tal. Evidentemente, 

isso é algo que o Conselho sacramentar para que se leve a eles. Eu 

quero destacar é o seguinte: - a lei que criou a EBC ka prevê que no 

caso da composição futuras, próximos conselheiros isso terá que ser 

feito  por  um processo  que  venha  de  uma  Audiência  Pública,  não  é 
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Audiência  Pública,  uma  forma  de  sugestões  que  venha  para  esse 

Conselho e esse Conselho encaminha para o Presidente da República. 

Agora, isso até hoje nós não regulamentamos como é e além disso, 

nesse caso nosso, nós não estamos fazendo para um próximo, nós não 

estamos  preenchendo  uma  próxima  vaga,  nós  estamos  na  verdade 

preenchendo um mandato atualmente existente e também, é evidente 

que no futuro quando forem às próximas vagas em substituição você vai 

ter que ter critérios diferentes, porque senão você não tem agilidade. 

Mas, de qualquer forma eu, inclusive, consultei o jurídico da EBC e pela 

interpretação eu digo que tratando do atual mandato o processo que foi 

feito  originalmente  pode  ser  repetido,  mas  que  para  um  próximo 

mandato teria que ser feito de forma diferente. Então, é isso aí e eu vou 

passar e eu não trouxe um exemplar para cada um, mas eu tenho os 

currículos aqui resumidos, alguns não são tão resumidos assim, mas eu 

vou passar aí para vocês tenham e embora todos sejam personalidades 

públicas conhecidas. Tecnicamente e pela lei que criou a EBC são atos 

de nomeações do Presidente, mas eu acredito que o que for decidido 

aqui pelo Conselho que o Presidente - -

 Assuntos gerais 

[falas sobrepostas] 

O  Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do  Conselho):  -  A 

sugestão da Presidente Tereza, enquanto vocês examinam os currículos 

-  -  enquanto  vocês  examinam os  currículos  a  Tereza  vai  tratar  dos 

outros assuntos da pauta. Tereza.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Obrigada, presidente.  Esses pontos 

gerais eu vou ser bem breve, mas nesses assuntos gerais o que, que a 

gente queria incluir. Nós vamos sempre apresentar ao Conselho e em 

cada reunião uma atualização do nosso plano de trabalho. Depois doutor 
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Cardoso o senhor distribui o Plano de Trabalho atualizado que a gente 

vai dizendo: - fizemos isso, fizemos aquilo. Da reunião de lá para cá, a 

primeira coisa aproveitando que houve essa citação aqui com a televisão 

e o nosso diretor de suporte, o José Roberto Gontijo que está aí com a 

televisão  digital  no  ar.  Acho  que  alguns  conselheiros  tomaram 

conhecimentos a TV Brasil estreou o seu sinal digital e foi à primeira 

emissora aberta de Brasília, do Distrito Federal  a estrear o seu sinal 

digital no dia 21 de abril,  que foi no dia do aniversario de Brasília e 

também aniversario do nosso canal analógico, canal 2 de Brasília e no 

esforço aqui louvável do Gontijo e toda a equipe da diretoria de suporte 

nós conseguimos colocar nosso sinal no ar com excelente qualidade e 

antes der todas as demais emissoras. Estamos com sinal digital também 

no  Rio  de  Janeiro  em fase  experimental  em  breve  vamos  estreá-lo 

também oficialmente e os conselheiros que estiverem por lá a gente 

gostaria de tê-los por lá e a gente vai falar sobre isso depois. Daquela 

última  reunião  para  cá  nós  consolidamos  e  já  havia  acontecido  à 

transferência  da  programação  para  a  diretoria-geral.  Em  umas 

mudanças  fizemos,  fizemos  as  mudanças  internas  da  EBC 

transformando  a  antiga  diretoria  de  programação  de  conteúdo  em 

diretoria de produções. É uma nomenclatura que atende melhor e isso 

vai ser sempre referido aqui no Conselho. Elaboramos uma nova grade 

conceitual  e  isso  que  o  diretor-geral  vai  apresentar  agora  para  os 

conselheiros.  É  uma  grade  conceitual  e  aqui  não  tem  nomes  de 

programas, mas que tem o sentido da construção da televisão ao longo 

do dia e com uma inversão importante e isso tem a ver com a mudança 

da diretoria de produções. Daqui para frente às produções vão atender a 

esta lógica de grade e não o contrário.  A nossa grade estava sendo 

construída  não  pela  demanda  da  programação,  mas  pela  oferta.  A 

produção, olha eu tenho aqui um produto tale é assim que deve ser, 

quer dizer, o conceito está ali e trabalhamos para atender esse conceito 
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porque ele está de acordo com as finalidades da TV Pública. Antes do 

Paulo  Ruffino,  diretor-geral  o  conceitual  de  grade  só  mais  algumas 

coisas.  Nós  também  e  com  vistas  reconstruir  uma  relação  mais 

transparente,  democrática  com  ótica  pública  e  com  comicidade 

compradas  a  custos  mais  vantajosos  para  a  EBC  aprovamos  pelo 

conselho de Administração e pela Diretoria uma norma e nós vamos 

distribuir uma cópia para os conselheiros e isso nós consideramos uns 

dos  instrumentos  jurídicos  mais  importantes  que  a  EBC  construiu, 

construção que teremos muito aqui na nossa diretoria jurídica é que a 

norma  para  concursos,  normas  de  concursos  para  produções 

independentes. No mercado o nome disso é pitchens [?], mas nós de 

acordo com e em sintonia com lei  866 chamamos de concurso para 

produções  independentes  e  regionais,  ou  seja,  nós  vamos  lançar 

concursos e queremos um programa sobre tal tema e vamos lançar o 

concurso e todos  os  produtores  independentes  vão competir.  Haverá 

uma Comissão avaliadora em duas etapas, tem uma seleção prévia de 

projetos e depois tem uma sessão público ao vivo. Estamos chamando e 

está na norma que o Conselho Curador a seu critério indicara sempre 

um, pelo menos um representante  para acompanhar  os pitchens [?] 

esses  concursos.  Os competidores  da produção independente  vão na 

segunda etapa e serão 10 finalistas que vão apresentar, defender, fazer 

a defesa oral do projeto e também a fita de demonstração, projetada ali 

de onde você pode ver  a qualidade técnica,  a estrutura narrativa,  o 

apresentador,  participantes  do  programa.  Em  suma,  é  uma  forma 

moderna  e  ágil  de  você  escolher  produções  independentes  que  vai 

permitir e ao passo que nós montamos a grade com mais velocidade, 

também estabelecemos uma relação com esse importante segmento e 

desenvolvimento do Brasil, o segmento audiovisual independente que é 

através aqui e do que o Ministro Juca Ferreira e no Ministério da Cultura 

é  também  objeto  de  importante  políticas  públicas.  O  Ministro  saiu? 
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Como algumas em parcerias conosco, como o toque tv e agora estamos 

fazendo animo a TV. Então, nós também vamos ter, nós mesmos essa 

política de concurso com a produção independente que serve a nossa 

grade e serve de estímulos e de incentivo a esse setor em expansão no 

Brasil. Estamos fechando acordos com as TV Públicas nos estados a fim 

de  que  possam  produzir  conteúdos  regionais,  com  lógica  regional, 

sotaque  regional,  olhar  local.  Vamos  abrir  temporadas  de  seleção 

pública de filmes e de documentários para licenciamento, que é também 

outra inovação que nós vamos ter com o mercado. Nós vamos abrir 

temporadas de seleção por via eletrônica. Todo mundo se inscreve e se 

tem um filme para exibir ele estará inscrito lá. Um modelo construindo e 

por fim algumas outras mudanças na qualidade técnica, implantação de 

padrão  técnico  para  as  produções  e  coisas  mais  técnicas  que  não 

compensa falar aqui. Vamos falar rapidamente da grade Paulo. Então 

você apresenta lá esse, quer dizer, ela é um roteiro. Assim vamos fazer 

daqui pra frente televisão. Todos os programas para cada faixa horária 

atenderão a esta lógica e é uma forma que a grade tem uma unidade, 

ela  dialoga entre  si  procurando atender  a  todos  os  públicos.  Hoje  a 

nossa  grade  ela  tem defeitos,  como  por  exemplo,  ela  tem faixas  e 

mudanças abruptas de públicos, passar de um...

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Tereza, 

só um instantinho. Antes de entrar na discussão de grade eu queria 

falar um pouquinho mais do pitchens [?] que eu acho que é algo de 

extrema importância, de extraordinária importância [intervenção fora do 

microfone] ou então falamos depois, mas eu achava importante. Nós já 

discutimos  isso  e  o  Conselho  de Administração  aprovou e  eu  queria 

parabenizar, inclusive, a diretoria da EBC por ter finalmente nos dado 

esse instrumento, porque é o seguinte: - a experiência desse inicio da 

TV Brasil mostra que ou se encontrava um instrumento novo ou seria 
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impossível fazer duas coisas. Contratar com transparência serviços fora, 

produtos e conteúdos fora e seguindo a norma do serviço público da 866 

e atender o que está na lei e você contratar produções independentes, 

ter  uma cota de produção independente e de produção regional.  Por 

quê? Porque você precisa instrumentos  minimamente ágeis,  além de 

transparentes, minimamente ágeis para poder fazer isso. A experiência 

da licitação da Revista África feita para atender ao jornalismo ela mostra 

que as limitações técnica da empresa. Levou-se 9 meses no processo, 

então você imagina dizer o seguinte: - vamos mudar a grade e você 

leva 9 meses para você definir e contratar o programa. Não é entrar no 

ar não, pois vai precisar de 2 a 3 meses. Era uma coisa que é não fazer 

televisão. Agora, ao mesmo tempo tem que construir um sistema. É um 

modelo que já existe nas TVs públicas de todo mundo e em tese já 

existe nas TVs privadas no Brasil e que permite uma agilidade maior 

ainda será um tempo sempre maior, longo do o que faz a TV comercial 

no Brasil. Mas, de qualquer forma, você vai reduzir de 9 meses para 3 

meses, é alguma coisa assim. Isso aqui eu acho que é importante, pois 

isso aqui foi negociado, foi negociado, inclusive, com o TCU. É algo que 

deu a possibilidade da gente sair com uma segurança jurídica para fazer 

aquele desafio em caráter de desafio de alargar a nossa fronteira de 

trabalho. Eu acho que não é pouca coisa, eu acho que é o que vai ter 

impacto  na  grade,  vai  ter  impacto  na  captação  de  produção 

independente. Eu acho que vai dar uma oxigenada boa dentro da TV 

Brasil. Eu acho que é muito importante e eu queria marcar isso aí. E ao 

aprovar o Conselho de Administração aprovou com louvo, quer dizer, é 

algo que mexe na possibilidade de se fazer televisão.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Outra coisa, isso é uma inovação que 

as TV Brasil.  Estava dizendo Ministro dessa nossa iniciativa agora de 

criar a norma para concurso para produções regionais independentes é 
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um instrumento importantíssimo para a nossa renovação de grade e 

com o relacionamento com a produção independente mencionava que o 

Ministério da Cultura já tem iniciativa muito importante e de estimulo ao 

audiovisual e a produção independente no Brasil que é um segmento em 

expansão.  Tem  importância  tanto  simbólica,  como  econômica,  gera 

oportunidades  também para  jovens  e  gera  muitas  oportunidades  de 

expressão e com os nossos próprios pitchens [?] nós também estamos 

fortalecendo essas iniciativas que o Ministério tem e nós teremos agora 

os  nossos  próprios  pitchens  que  serão  muito  importantes.  Queria 

lembrar que é uma inovação a contribuição jurídica da EBC, porque no 

setor  público  não  se  pratica  essa  forma  de  concurso.  Agora,  por 

exemplo, a TV Cultura de São Paulo já se interessou por saber como é e 

acho  que  nós  além  de  tudo  estamos  dando  uma  contribuição  com 

instrumento jurídico. Paulo.

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Boa tarde a todos. Senhor presidente, 

senhores  ministros,  senhores  conselheiros,  meus  colegas.  Essa 

apresentação que nós vamos ver agora é, importante que se diga que é 

uma apresentação que nós fizemos para pensar a grade em termos de 

conceitos que deveriam estar por baixo dos programas, é um conceito 

de construção da levada de programas. É muito comum no jargão dos 

programadores a idéia de uma escada e de uma entrega, um programa 

que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. É comum entre os 

programadores a idéia,  por exemplo, de uma frustração, quando um 

programa recebe o horário de outro, 2 ou 3%, 3 pontos de audiência e 

aí cai e entrega para o próximo e no mais baixo do que a bola já vinha 

vindo.  Então,  isso  é  um  pouco  como  uma  corrida  de  bastão.  E  é 

necessário que uma grade seja um esqueleto harmônico, organicamente 

construído para que essa escada não se perca de um programa para 

outro.  A  lógica  da  audiência  não  se  perca.  Nós  detectamos  com  a 
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chegada de um colega novo e infelizmente não pôde estar aqui hoje, 

que é o Roberto  Faustino.  Nós detectamos que a nossa grade tinha 

fragilidade no sentido de ser uma grade onde era mais um e digamos 

assim,  uma  seqüência  de  janelas  em  que  os  desejos  da  produção 

encaixavam  os  programas  que  queriam  fazer.  A  nossa  mudança,  a 

grande mudança que nós vamos ter agora na TV Brasil é o fato de que 

nós vamos ter na produção um agente que atenda as demandas da 

programação. A programação precisa para construir uma comunicação 

mais eficiente, como a audiência, coisa de que nós não podemos abrir 

mão sendo uma televisão pública. Nós temos uma missão a cumprir e 

essa missão supõe uma conversa com o nosso público e não se pode 

abdicar dele,  pelo contrário,  precisamos ganhar público para a nossa 

missão. Essa grade precisa ser construída e ela começa a ser construída 

muito  cedinho,  logo  de  manhã.  Então,  todos  nós  podemos  ler  com 

facilidade, uma vez que, são conceitos estabelecidos e são ferramentas 

na  realidade  de  comunicação  que  os  programadores  vem  usando 

profissionalmente nas várias áreas das necessidades de comunicação, 

de publicidade, do jornalismo, da televisão ou rádio é uma lógica interna 

que são esses conceitos. Então, nós vamos agora e é preciso que se 

veja aqui não programa e eu insisto nisso, mas as idéias que estão por 

baixo  daqueles  conceitos  que  vão  fazer  com  que  novos  programas 

sejam encomendado à produção e atender as demandas da grade. Dito 

isso, a faixa da manhã que para nós começa das 6h30min as 08h00 

como diz ali. É uma faixa dedicada basicamente as noticias, aos serviços 

e é uma área em que a família está acordando. A lógica é muito fácil no 

fundo  para  todos  nós.  Então,  é  um  horário  em  que  a  família  está 

tomando café e precisa saber coisas simples, o transito, por exemplo, 

como diz ali e são informações para o dia que vem, coisas de utilidade. 

Não é uma grande ainda, por exemplo, para dar um exemplo assim só 

para chamar um ponto, não é uma hora de reflexão pesada como a hora 

37



da noite, 11 horas da noite e você pode ter programas mais reflexivos. 

Ali  são  programas  de  utilidade  e  de  introdução  ao  dia.  Então,  são 

jornais, são informações que chegam ao dia e que interessa as famílias 

como um todo. Esse horário que chamamos de “Manhã 2”, que é a faixa 

que  já  vai  das  08h00  as  10h00  atende  basicamente  a  programação 

infantil  que nós vemos uma necessidade muito grande de dividir  em 

duas etapas. A primeira de crianças mais jovens e de idade pré-escolar, 

como diz ali, porque é um horário que eles já estão e a mãe sai e a 

criança fica com babá, sendo assim, precisa atender a uma criança que 

gosta por  exemplo,  de repetição.  É muito comum a gente ouvir:  ah 

mãe,  conta  daquela  do  chapeuzinho  e  não  sei  do  quê  e  pede  uma 

história que todo mundo: - de novo! Qualquer pai conhece essa história 

do  de  novo.  As  crianças  da  segunda  fase,  da  segunda  parte  dessa 

manhã já não suportam a repetição, então nós temos que adequar a 

grade a programas que tem que ser voltadas para essas duas faixas 

infantis. Nós temos às vezes verdadeiros fracassos de programas em 

que outras faixas tem um sucesso muito grande apenas porque ele tem 

um caráter  repetitivo  que  não  se  encaixa  com  a  nova  idade  dessa 

platéia da segunda fase. Na parte 2, por exemplo, já são programas 

com iniciação cientifica, com educação e com caráter mais educativo e 

como se  diz  ali,  cantar,  pular,  números,  notas  e  as  brincadeiras  de 

quintal,  mas também de introdução ao mundo da curiosidade,  desta 

forma, nós estamos procurando nesse momento e essas são faixas em 

que  a  gente  trabalha  muito  com animação  e  trabalha  também com 

séries de licenciamentos. Infelizmente, nós pretendemos, inclusive, criar 

no mercado brasileiro fornecedores para esse tipo de faixa, mas não é 

uma coisa comum no Brasil que os animadores se preocupem além do 

entretenimento  com  o  aspecto  da  educação,  com  séries  sobre 

astronomia  ou geografia  ou  a mágica  do conhecimento.  Isso é  uma 

coisa que nós esperamos poder inovar também provocando uma criação 
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desse tipo de material junto às produtoras independentes. Agora vem 

uma fase, a manhã 3 – o final da manhã. Esse é um horário feminino. É 

horário de programas para as mulheres. Nós não temos na TV Brasil 

programa para mulher, isso é uma falha da nossa programação, mas 

nós estamos procurando e estamos agora já com um em fase de pré-

produção, mas nós estamos procurando uma conversa como segmento 

feminino da população, perdão, o papo de mãe esse programa que eu 

estava  dizendo  que  vamos  a  começar  a  produzir  agora  e  já  foi 

contratado e está em fase de produção, é um programa especial  do 

nosso jornalismo. A Helena, a nossa diretora de jornalismo poderia até 

falar algo um pouco sobre ele.  O papo de mãe é um programa que 

conversa com as mulheres, mães e com todos os tipos de perguntas e 

tratam dos assuntos que todas as mulheres podem ver querer tratado 

na tela. É um programa bem-humorado. É um programa feito em São 

Paulo e também abre um pouco a nosso geografia na tela,  pois nós 

temos  uma  televisão  um  pouco  menos  brasileira  do  que  a  gente 

gostaria, mas nós estamos caminhando para isso. O papo de mãe vem e 

além de tratar  do segmento feminino,  também veio  para mudar um 

pouco o sotaque na tela.  Nós não queremos que os programas para 

mulher sejam programas do tipo futilidades de que volta e meia a gente 

vê na televisão, nós queremos ver aqui e como o texto diz muito bem 

ali, em que a mulher surja como protagonista e não como uma pilota de 

cozinha  como  se  diz  vulgarmente  assim,  mas  enfim,  como  uma 

protagonista de uma vida e de uma conquista de interesses mais e que 

faça dela uma pessoa. Aí vem o inicio da tarde, talvez vocês tenham 

reparado que o horário anterior a gente imaginou terminando as 12h00 

e aqui estamos começando as 02h30min. Esse horário entre 12h00 e 

02h30min  que  não  está  tratado  aqui,  porque  é  um  horário 

tradicionalmente  trocado nas  várias  emissoras  com os  jornais  locais. 

Nós entramos em rede ainda durante esse ano e temos construído e nos 
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empenhados muito em construir uma rede que dê voz a jornalidade, 

pois  nós  pretendemos  trabalhar  com  4  horas  diárias  de  programas 

vindos dos vários estados. Essa é uma emissora que não quer dar um 

sotaque  ou  plasmar  o  sotaque  brasileiro,  mas  queremos  valorizar  o 

sotaque do  gaúcho e  nós  queremos  ouvir  o  gaúcho  falando como o 

gaúcho e não como o gaúcho de novela que daí é um gaúcho do Leblon. 

Esse é um horário que nós estamos guardando para os jornais locais das 

várias regionalidades. Começamos a tarde na faixa das 02h30min as 

16h00. Aqui existe de novo o programa da criança já em idade escolar, 

mas  também é a  transição  que  vai  e  nós  vamos  indo  à  escadinha. 

Saímos da criança mais jovem para a criança um pouquinho mais velha 

e  vamos  chegando  nos  jovens.  Nós  temos  uma outra  lacuna  que  a 

gente  detectou  com uma facilidade que é  a  nossa  conversa  com os 

jovens é muito problemática, é falha, mas isso quero até ressaltar que 

não é uma falha da TV Brasil, ela também se verifica na TV Brasil. A 

televisão como um todo, todos os canais da Globo e sem exceção, no 

mundo inteiro, toda a televisão perdeu comunicação com os jovens e 

não é que perdeu pouco não, perdeu uma barbaridade. Vários motivos 

apontados  pelos  especialistas  em  comunicação  que  passa  pelo 

surgimento e crescimento da web e pela necessidade que os jovens tem 

de  interagir.  A  televisão  antigamente  era  muito  caracterizada  por 

platéias passivas e fica ali assistindo e ele quer ser protagonista e não 

quer ser expectador. O jovem está louco para entrar em campo e por 

umas séries de razoes os jovens foram fugindo da televisão e foram 

mexendo com celular, com Messenger e esses joguinhos eletrônicos de 

comunicação. Nós vamos fazer um esforço muito grande para dotar a 

TV  Brasil  de  interatividade,  sem a  qual  nós  não  conseguiremos  nos 

comunicar nesse segmento com nenhuma outra emissora. Então, nós 

estamos trabalhando fortemente e o Ricardo chegou aí  agora e está 

tendo  como  missão  dessa  entre  outras  nos  tirar  dessa  carência  de 
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ferramenta  eletrônica  para  que  possamos  ganhar  interatividade  de 

munirem  os  nossos  programas  que  vão  crescendo  e  chegando  aos 

jovens  para  quando  chegarmos  aos  jovens  nós  podermos  conversar 

diretamente com ele que está do outro lado da tela.  Esses programas e 

como o Roberto anota no texto ali ficam veiculados nessas faixas não 

podem ter alta rejeição na escala que vai de 6 a 18, porque senão nós 

não entregamos isso mais para frente a faixa que vem  para o jantar e o 

final da escola e chega no jornal. Isso aqui é tudo muito bem pensado 

como uma escada que vai levar para o jornal a noite. Nós vamos saindo 

do brinquedo matinal, primeiro brinquedo para chegar a pessoa adulta 

que pensa. Na realidade é uma escada um pouco como a vida mesmo e 

não é difícil  de entender isso. Só que a nossa grade não seguia um 

pouco a essa lógica. Se vocês conhecerem os nossos programas e a 

nossa  grade,  vocês  iam  ver  que  aquilo  era  uma  espécie  de 

pirundicalhos,  não  orgânico  de  programas  que  volta  e  meia  não 

conversavam uns com os outros. Nós agora estamos profissionalizando 

esse  trabalho  de  pensar  um  conceito  que  vai  crescendo  e  que  um 

programa entregue a outro. Uma escada que vai crescendo até que a 

gente  chegue  nos  programas  entre  aspas  barrudos  e  de  maior 

envergadura intelectual e etc. e de maior interesse. Essa faixa de 16h00 

a 16h30 min é uma faixa final de dia. Essa faixa é uma faixa jovem e 

extremamente problemática. No nosso caso ali era a faixa problema. A 

gente podia ter  escrito ali:  grade de programação – faixa problema, 

porque nós temos que sair  de um programa de um tipo e chegar a 

outro,  que  é  o  jornal.  Nós  estamos  procurando  e  estamos  agora 

achando que nós vamos levar isso especificamente ao pitchens, pois nós 

temos temas que são capazes de construir isso e não são programas 

fáceis de encontrar, não se tem nem para licenciamento e nós temos 

um problema sério, que é a concorrência com “Malhação” que vem mais 

ou menos nesse horário. Nós precisamos aqui e aqui é o campo próprio 
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do pitchen e que a nossa presidente contou a vocês. Como ferramentas, 

nós temos os temas, os programas e vamos construir os conceitos que 

esses programas devem abordar e m seguida vamos ao mercado para 

que  o  mercado  nos  apresente  soluções  de  propostas  através  desse 

mecanismo do pitchen. Enfim, aqui ele está sugerindo um tratamento 

editorial, digamos assim, para um programa que é um de nossa melhor 

audiência, que é o “Sem Censura”, que é o programa da Leda Nagle. Ali 

são sugestões para que o programa ganhe essa interatividade que eu 

vinha falando. O programa deve ter uma conversa com o expectador 

jovem que está chegando. É um horário para programa jovem, para o 

jovem que está chegando da escola. Nós estamos sugerindo que esse 

programa tenha um telefone e que atenda e onde o expectador pode 

encaminhar as suas questões, podem encaminhar e-mails e alguém ler 

o e-mail ali dos expectadores. Ah, queremos aqui atender e chegou aqui 

o e-mail de dona Maria ou de ... enfim. Aqui nós começamos a crescer 

em interatividade para podermos entregar. O nosso objetivo é ganhar 

audiência para chegar no jornal com ima entrega melhor que nós temos. 

Das 17h30 as 19h00, esse já é o horário do adolescente que chegou em 

casa e dos pré-adultos como diz a ali. O programa é especificamente 

bem próprio para séries de documentários e de ficção. Ali sugere uma 

faixa temática de documentários licenciados no primeiro momento co-

produzida, aqui ele está propondo o seguinte: nós estamos pensando 

em trazer uma série estrangeira,  porque nós não temos no mercado 

brasileiro um fornecedor especializado. A nosso produção independente 

ela é muito baseada na produção de cinema, de documentários, mas 

não de programas para a televisão. Quando a produção independente 

foi produzir, foi produzir televisão e entretenimento. A nossa função é 

um pouco outra e nós não fazemos novelas. A idéia e que eu acho muito 

engenhosa  e  que  é  uma  contribuição  também  para  produção 

independente e nós estamos pensando em licenciar uma série fora do 
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Brasil,  uma série européia em que nós vamos adaptar aquilo para o 

Brasil, enviar uma equipe para conhecer os mecanismos de produção 

daquilo  e  importar  o modelo  para produzir  no Brasil  de acordo com 

aquela experiência européia de produção. Então, nós vamos importar 

um conceito de comunicação e ensinar profissionais brasileiros a lidar 

com aquilo e a produzir para o mercado. Então, aqui tem duas funções: 

ganhar comunicação com a platéia de um lado e também trazer modelos 

de narrativas  já  consagrados  fora  e  nas  quais  as  nossas  produtoras 

ainda não tem a expertise necessária, portanto, isso representa também 

um fomento para a produção, uma política de fomento. 

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - O nosso maior problema hoje é essa 

faixa aí.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Quero 

só fazer uma pergunta para ver se eu entendi. Isso aí seria como se 

fosse, vamos dizer, seriados que os jovens vêem muito. 

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Exatamente...

A Sra. Tereza Cruvinel  (EBC): -  Vamos dar um exemplo assim, a 

gente está precisando de um programa que atraia jovens para a nossa 

televisão e tem essa carência no Brasil. Mas, alguma coisa que fidelize e 

não adianta ter ali cada dia um documentário e hoje tem se exibido ali e 

a  gente  já  fez  várias  experiências.  Nesse  momento  a  gente  está 

exibindo às 17h30min uma série que nós conseguimos com a TV Cultura 

do Pará muito boa e é sobre a Amazônia, mas não é o local daquilo, pois 

é  um  programa,  digamos  assim,  um  programa  muito  cabeça  para 

aquele horário ali. O que se pretende muito ali é o que se chama toque 

show. Alguma coisa - - sabe esse programa que fizeram com o Roberto 
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Justus aí numa TV privada, para aquele conceito ali. Eles foram numa 

TV internacional e replicaram o modelo no Brasil com licenciamento. O 

que  nós  estamos  querendo  é  achar  é  alguma coisa  muito  boa  para 

jovem  muito  formadora,  mas  ao  mesmo  tempo  muito  interessante, 

muito inteligente e que a gente possa replicar no Brasil nesse modelo. 

Você  licencia  para  fazer.  Você franquia  digamos  assim a  linguagem. 

Uma  franquia  do  formato,  mas  isso  aí  são  discussões  internas.  Na 

verdade, o que a gente está querendo mostrar aqui é que nós agora 

identificamos as faixas e os problemas e o que, que temos que fazer 

agora  em  cada  faixa.  O  que  tem  mais  embaixo  aí,  são  discussões 

internas, são procuras que nós estamos fazendo. Segue Paulo. Obrigado 

pelo aparte.

O  Sr.  Paulo  Ruffino  (EBC): -  Agora  nós  chegamos  no  horário 

privilegiado da comunicação na televisão e que é uma faixa de família. 

Nós precisamos construir a partir dessa entrada a escada e esse é um 

conceito tipo de programadores. Essa escada tem que levar o Repórter 

Brasil as 09h00 começa ali e nós não podemos, é uma escada e nós não 

podemos  e  temos  que  levar  um  crescendo  de  público  como  um 

crescendo  musical.  Essa  ali  que  passa  nas  nossas  análises  internas 

passa por dois caminhos possíveis: - séries, que é uma coisa como a 

Tereza disse agora, que fideliza e nós sabemos que documentários em 

2,3 e 4 capítulos no máximo, não fideliza e não cria um horário. Nós 

queremos que o expectador vá para casa na hora do Repórter Brasil, na 

hora do  De lá  pra  cá.  E  isso  nós  precisamos  fidelizar  e  a  gente  só 

consegue fidelizar expectador através de séries ou de programas longos 

e de longo percurso. Documentários de 2 ou 3 episódios muda o tema e 

o  interesse  vai  embora  junto.  Nós  precisamos  ali  de  uma  faixa  de 

aventura, no sentido de uma comunicação em séries e essa coisa pode 

ser  mais  aventuresca  ou  alguma  coisa  e  de  qualquer  forma,  nós 
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precisamos  procurar  esse  tipo  de  tema,  esse  tipo  de  estrutura  de 

narrativa,  de  formato como a gente diz  para  esse  horário.  E  aí  nós 

vamos ao horário do jornal. É um jornal em família. O nosso jornal vem 

um pouco além, vai além dos outros n o sentido de que é um jornal que 

informa  pessoas  que  não  puderam  passar  por  outros  jornais,  mas 

também, é um jornal que pode se valer dessa diferença de horário com 

relação  aos  outros,  porque  muita  gente  não  chega  mais  no  mesmo 

horário. A gente não chega mais cedo em casa. Nós que trabalhamos na 

televisão dificilmente chegamos em casa antes das 10, 11 horas e a 

Tereza mais do que isso, inclusive. Logo após o jornal, o nosso jornal 

que é o Repórter Brasil nós precisamos retomar a comunicação familiar 

que é aquilo que a família espera da televisão que é o entretenimento 

com alguma informação, entretenimento com caráter cultural, então nós 

pensamos um tipo de programa especial para TV Pública mas que tenha 

a ver com a vida normal das pessoas. Temos o exemplo, por exemplo, 

de uma série inglesa e eu vou contar um pouco para vocês e muito 

vagamente, é uma série em que você segue a cadeia de trabalho de 

uma pessoa. Você pega uma pessoa em ambiente de trabalho, digamos 

na marco Pólo e nós pegamos uma pessoa que trabalha ali ou alguma 

coisa produzida, um ônibus e vamos seguindo a cadeia que criou aquele 

ônibus,  então  nós  vamos  chegar  na  borracha  da  Amazônia,  vamos 

percorrer a geografia brasileira correndo atrás da cadeia de produção. 

Então você vai tendo dados da realidade e ao mesmo tempo é a ventura 

da construção daquele ônibus e nós vamos as casas das pessoas que 

participaram desse processo todo, mas não só aqueles que estão, mas 

aquilo que vem na cadeia de produção do ônibus e como disse ali o Luiz 

Henrique até a seringueira da qual saiu a borracha e que vai parar no 

pneu do ônibus. Eu estou dando um exemplo para ilustrar um conceito, 

pois nós procuramos séries desse tipo, séries que tenha a ver com a 

vida das pessoas e seja demonstrado através de séries, então eu queria 
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ressaltar uma coisa e como a Tereza está chamando a atenção, eu não 

estou  dizendo  que  nós  vamos  produzir  isto.  Isto  é  um exemplo  de 

conceitos de coisas de dramaturgia que nós estamos procurando para 

este  horário  que  tem  a  ver  com  a  vida  real  das  pessoas  e  sejam 

demonstradas através de séries.  Aí nós vemos a faixa de reflexão que 

nós chamamos. É uma faixa em que nós temos os nossos programas, 

como o 3 a 1, são programas mais de reflexão e mais típico da noite e 

um pouco mais tarde.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Aí mudou a faixa etária e entraram as 

pessoas com um nível maior de exigência sobre o conteúdo. Então, aqui 

a  gente  vai  fazer  debates,  programas  onde  entram  caminhos  da 

reportagem, que é uma reportagem pesada sobre um grande assunto 

nacional,  o  programa  como o  3  a  1  que  são  debates  das  questões 

nacionais, porque aí é aquele que não foi dormir cedo que se dedica a 

usar a televisão para pensar. [falas sobrepostas] [risos]. É,  não tem 

teto, só tem - - está certo. [risos] 

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Agora, então nós chegamos ao final da 

noite ou a noite alta como se diz ali e que se encaixam os compromissos 

da  TV  Brasil.  O  texto  é  muito  bom  e  muito  feliz.  A  TV  Brasil  tem 

compromisso com a produção cultural  brasileira  em torno de nossas 

expressões culturais mais enraizadas e aí nós cuidamos dessa - - é uma 

faixa  para  atender  essas  missões  da  televisão.  Nós  vamos  inovar 

também, com a idéia que é uma apresentação que chega ao final da 

noite ou então no inicio do final da noite, nós vamos fazer as nossas 

apresentações de grade não mais com aquele tradicionalzinho ou aquela 

vinhetinha que diz: “vem aí ou daqui a pouco ou amanhã nesse horário 

ou qualquer coisa assim”. Nós vamos ter uma pessoa que vai conversar 

diretamente com a platéia e dizer: - hoje à noite você vê isso e vai ao 
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final da noite fazer uma pequena dissertação curta daquilo que a gente 

viu hoje e vai convidar para ver amanhã dizendo:amanhã aqui você vai 

poder ver isto ou aquilo. Com isso acho que a gente humaniza um pouco 

e de um lado a gente sai daquela mesmice da chamada tradicional e 

humanizamos  a  conversa  com  a  platéia.  Isso  também  vai  ser 

implementado agora e queria também dizer... eu queria dizer a vocês 

agora que nós vamos em breve em estrear a nossa programação em 24 

horas. Muito em breve e oferecendo horários alternativos para aquelas 

pessoas que não puderam ver os programas nos horários normais. Nós 

vamos  ter  nos  nossos  railaites  [?]  horários  alternativos  para  poder 

dizer: Bom, você que perdeu o programa “X” no horário “tal” você vai 

poder  ver  ali  e  nós  temos  exemplos  de  sucesso  nesse  sentido. 

Programas nossos, por exemplo, que passam na quarta-feira à noite e 

eu acho que é o “De lá pra cá” eu sei que ele tem mais audiência no 

horário  alternativo  no  domingo  e  foi  uma  experiência  que  nos 

surpreendeu  bastante.  Nós  criamos  um  horário  alternativo  para  o 

programa e ele deu mais audiência no horário alternativo do que onde 

ele estava. São esses mecanismos que a gente está começando a lidar e 

estamos agora e queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que 

a gente reitera aqui é que nós vamos profissionalizar a programação ao 

extremo. A grade deixa e repito, a grade deixa de ser um pirundicalhos 

de programas que não constrói esse organismo que leva a comunicação 

a  uma  entrega  mais  eficiente  e  nós  passamos  agora  a  suprir  as 

demandas das conceituações que nós vimos explicitadas aqui. Agradeço 

a vocês.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - Paulo, 

só  fazer  uma  pergunta  para  poder  entender.  Isso  aí  é  uma 

programação, uma proposta de rede típica de segunda a sexta? Imagino 
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que vocês  estão trabalhando com uma de sábado a domingo que é 

diferente.

O  Sr.  Paulo  Ruffino  (EBC): -  Perfeito.  Estamos  trabalhando  e 

infelizmente nós começamos a trabalhar nisso agora, faz uma semana, 

poucos dias e algumas horas. Mas, estamos pensando sim e dentro de 

uma semana deve estar pronto. 

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Eu queria 

fazer duas perguntas. Em relação a séries, essas séries para a moçada 

são extremamente eficientes, porque elas tratam de um tema e pelo 

menos  é  como eu  percebo,  que  elas  tratam de um tema com uma 

narrativa  que  atrai  ao  jovem.  Isso  vocês  estão  pensando  com  a 

produção independente, é isso?

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Sim. Em principio sim.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Vocês 

acham que, não sei e eu não posso fazer nenhuma afirmação, mas você 

acha que o Brasil tem expertise nesse mister?

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Por isso que a gente está querendo 

fazer esse modelo presidente. De buscas umas séries para jovens bem 

sucedida em uma televisão estrangeira com os devidos ajustes para a 

nossa cultura e fazer esse modelo que hoje e como franquia, porque no 

Brasil hoje não tem. E a coisa mais assim que fidelizou os jovens foi 

Malhação da TV Globo. Acho que foi a coisa que mais fidelizou e é uma 

série cansada que própria televisão reconhece o cansaço dela já e a 

formula dela.
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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Mas, tem 

jovem que quer ir para casa a hora que tem Malhação. Tem jovem que 

quer ir para casa correndo para assistir Malhação. [falas sobrepostas] só 

para dizer que o modelo pode estar desgastado...

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Eles fizeram investimentos grandes 

para  reformular,  digamos,  revitalizar  a  série.  Nós  estamos  querendo 

descobrir essa pólvora aí para os nossos jovens, o que é uma oferta 

nossa e a gente achou esse caminho interessante. Pode não ser ele. 

Talvez a gente faça um pitchen em que produção independente talvez 

venha alguma oferta  interessante.  Nós vamos ter  que exercitar  para 

achar coisas aí e como diz ali o nosso companheiro que não está ali, o 

Roberto a nossa faixa etária e o público da TV Brasil e como é que a 

piada do Roberto mesmo? É como a pirâmide populacional da Noruega. 

A maior audiência nossa nós estamos com a faixa etária elevadíssima na 

televisão,  claro,  que  é  ótimo falar  com as  pessoas  maduras,  mas  a 

televisão pública tem que falar com todos os públicos. E temos o infantil 

também que é bom. Agora, a gente tem essa carência, pois não tem 

para mulher,  não tem para os jovens, não tem para o pré-adulto. A 

gente  está  com essas  áreas  mal  resolvidas  e  conversando mal  com 

alguns públicos. Nesse caso, nós vamos ter que nos exercitar. Nós já 

identificamos  o  problema  e  achamos  que  foi  bom  identificado  o 

problema, agora falta solucionar. 

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - A outra 

pergunta  que  ia  fazer  e  não  tem  a  ver  com  os  meus  interesses 

particulares, que é o negocio de esporte. Não tem.

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Tem a ver com o interesse pessoal de 

todos nós. São desejos nossos estender. É uma lacuna e como aqui nós 
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não pensamos em conceitos...mas nós estamos criando programa de 

meia hora de esportes diário que vai conversando e justamente carregar 

e  chegar  até  o  jornal.  Então,  nós  estamos  pensando  nisso,  é  uma 

lacuna...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - É uma 

razão que eu acho que é técnica, o negócio de esporte é o tem maior 

audiência na televisão, então como escada o esporte é fundamental.

A Sra.  Tereza  Cruvinel  (EBC): -  Sobre  o  esporte  nós  temos  e  a 

Helena pode falar mais, pois ela conhece a audiência deles e é área 

dela. Nós temos dois programas de esporte no fim de semana que são 

bons, o Estádio e o Esporte Visão. São dois programas e esse Esporte 

Visão de debate, são programas e não são transmissões de esportes, 

mas  eles  são  programas  que  tem  audiências.  Agora,  nós  estamos 

dialogando com o Ministério do Esporte, o Ministro Orlando Silva e nós 

precisamos até ir atrás dele cobrar essa promessa. Ele prometeu fazer 

prospecções junto as Ligas para que tenhamos alguns esportes que não 

são objetos das compras de direito caríssima que as televisões compram 

então nós não podemos competir nessa área. Lembro aos senhores que 

na votação da Lei da EBC foi preciso sacrificar um artigo importante que 

permitia a TV Pública transmitir os jogos que a TV comercial compra e 

não transmite. Acabou não passando esse artigo e foi objeto de uma 

negociação política importante para aprovar a lei e ele foi condenado ao 

veto. Mas, o Ministro Orlando Silva ele acha que nós podemos vir a ter 

coisas importantes no esporte, como por exemplo, vôlei e não sei se é o 

de praia ou de areia, futebol disso ou daquilo. Eu sou ruim de esporte, 

viu  gente?  Confesso.  Mas,  desses  nomes  oficiais  aí,  desses 

campeonatos,  basquete  eu  sei  que  tem uns  esportes  aí  importantes 

para  a  nossa  juventude  que...  vôlei  de  praia,  em suma,  o  Ministro 
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Orlando promete  nos  ajudar  com isso e  nós  queremos  muito  entrar 

nisso. E tem essa proposta que o Paulo falou. Helena apresentou um 

projeto  de  um  jornal  esportivo  antes  do  jornal  da  noite,  mas  nós 

aguardamos e  não  chegamos  a aprovar  essa proposta  para  a  gente 

fazer esses estudos aqui de grade que nós estamos fazendo. Mas, em 

algum outro  lugar  e  talvez  não seja  naquele  lugar,  mas  nós  vamos 

incrementar o nosso esporte também.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Eu quero 

dizer  o  seguinte,  o  que  atrai  o  expectador  é  a  transmissão  ou 

retransmissão dos lances ou a transmissão ao vivo. E eu acho que você 

tem espaço em várias competições que não estão, digamos, que não 

são alvos da televisão comercial.  Eu não estou pensando no futebol, 

porque  futebol  é  uma  coisa  complicada  ainda,  que  por  exemplo,  a 

televisão pudesse transmitir alguns jogos da série B que a TV Globo não 

transmitisse.  Futebol  feminino,  tem  boas  competições  de  futebol 

feminino. Isso é uma boa, porque o futebol feminino aqui no Brasil vai 

progredir muito por conta do sucesso que as brasileiras tem tido. Eu 

estou perguntando por que esporte é um negócio que dá atratividade a 

grade de programação.

O Sr. (?): - Antes nós questionamos e não fomos ouvidos. Não foi dada 

essa oportunidade da gente falar e ser ouvido. Mas, acabou-se com a 

equipe por causa disso, acabou o esporte, acabou a equipe. A impressão 

que a gente tinha é que estavam a serviços das concorrentes, mas não 

só o futebol, nós temos que ver o esporte de maneira geral, de forma 

geral. A rádio voltou a transmitir e até eu estava de plantão no dia em 

que voltou, em um domingo quando eu atendi mais de meia de dúzia de 

telefonemas de emissoras do interior dizendo que tinham colocado na 

grade um espaço para transmitir o futebol e a EBC não disponibilizou o 
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sinal e até eu falei com o Garcez depois o informando que muita gente 

havia ligado e antes havia 1050 emissoras que entrava em rede nessa 

hora da transmissão do esporte. Agora, voltou, é louvável.

A Sra.  Tereza Cruvinel  (EBC): -  Presidente,  claro,que tudo  o  que 

vocês quiserem perguntar sobre programação tudo bem, mas isso aí foi 

um  roteiro  de  trabalho  para  essa  nova  etapa  e  a  gente  está  a 

disposição.  Mas  a  gente  tem  mais  dois,  e  o  Garcêz  deve  dar  dois 

informes ao Conselho e são duas coisas importantes e o Luiz Henrique 

também tem uma questão sobre canais digitais. Mas, eu queria ver se 

vão falar mais de programação.

O  Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da  Comunicação  Social):  - 

Primeiro,  não  ficou  claro  para  mim uma  faixa  que  grosso  modo  se 

chama  de  cidadania.  Onde  é  que  está  aqui?  Tipo,  portadores  de 

necessidades especiais, ecologia, indígenas, direito do consumidor. Isso 

aí onde é que está nessa proposta?

A Sra. Tereza Cruvinel  (EBC): -  Os conteúdos nós não definimos. 

Essa  grade  não  define  conteúdo.  Ela  está  procurando  mapear  o 

telespectador.  Agora,  nós  vamos  construir  o  que  já  temos  e  o  que 

vamos fazer de novo. Conteúdos. Nós vamos trazer depois uma grade 

de conteúdo. A idéia dela não é essa. A idéia é essa: aqui nós vamos 

trabalhar com esse público e aqui para esse e aqui para aquele outro.

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

queria só chamar a atenção para uma coisa interessante. Eu vi ali na 

programação  infantil  há  uma  perspectiva  de  se  começar  com  a 

programação para crianças já de 3 anos. Isso parece e 3 anos é um 

número e a TV comercial não trabalha com criança de 3 anos. A TV 
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comercial trabalha com criança de 4 anos para cima, porque se supõe e 

eu discordo disso, mas supõe-se que até 4 anos a criança não consegue 

ter hábitos de consumo e influenciar a decisão de consumo do pai, da 

mãe,  então  não  fala  para  a  criança.  Para  vocês  terem uma idéia  o 

aparelhinho que o IBOPE embute dentro do aparelho de televisão para 

medir a programação ele é programado e ligado para que idade mais ou 

menos? Começa com 4 anos. Não tem nada para trás. Mas se a mãe 

ligar para a criança de 4 anos naquele horário é para 4 anos, quer dizer, 

depois vai até 60 e todo mundo está programado para poder fazer as 

análises comerciais depois, mas não existe 4 anos então eu acho muito 

interessante que esteja acontecendo a se pensar já na criança de 3 anos 

que vê televisão e tem direito a algo que seja feito para ela e não para 

quem já é um consumidor, digamos assim.

O Sr. (?): - Eu já fiz esse teste várias vezes e não dá para concorrer e 

numa dessas vezes eu passei uma hora olhando. As cores são primais e 

não tem degrade. Vermelho é vermelhão e amarelo é amarelo, o verde 

é  verde.  As  imagens  são  delineadas  para  a  diferença  ser  a  grande 

mancha de cores e as cores não estão muito próximas. É um código 

estético próprio que talvez não seja nem racional. Troca de canal e ela 

tira a atenção, você vai passando e para e a menina fica olhando. Tenho 

a impressão de que não tem nem idéia do que está vendo, mas é a 

dança  das  cores.  [intervenção  fora do  microfone]  sim,  o  código  dos 

sons,  o  personagem  quando  fala,  mas  sobretudo  a  cor.  A  cor  é 

drasticamente  diferente  de  todas  as  outras  e  o  pior  é  que  eu  fico 

testando e quando passa do canal ela para. Ela para, quer dizer, é algo 

que tem ...

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

tomei conhecimento agora e não tinha visto. Primeiro: quero dizer o 
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seguinte:  -  achei  fantástico  pela  primeira  vez  eu  vi  a  TV  Brasil 

apresentar uma coisa que discute conceito de grade ao invés de ser um 

programa jogado aqui até porque televisão é um meio de comunicação 

de massa. Quem não entender isso não consegue fazer televisão e isso 

quer dizer, que você tem que ter ferramentas de aferição da massa. 

Isso  é  pesquisa  e  não  tem  nada  e  vamos  dizer  que  é  o  ex-global 

falando. Isso não tem nada e a Globo faz uma boa televisão comercial e 

nós temos que aprender com a Globo o que ela tem de bom para fazer 

uma boa televisão pública. Nós não vamos fazer a mesma televisão que 

a Globo, mas você ter pesquisas e entender o que acontece e etc. isso 

não é Globo não, isso é instrumento de trabalho e ao mesmo tempo ser 

capaz  dentro  disso  e  dar  uma  dimensão  pública.  Então,  eu  queria 

registrar  e  eu até  pessoalmente tenho uma ou outra  dúvida aqui,  o 

horário de mulher eu acho que está começando e não é bem aquilo. 

Sinceramente? Eu já acho um avanço tão extraordinário que a gente vai 

poder discutir programas em função do conceito de grade e de como 

você articula grade que eu não queria deixar de registrar isso aí. Eu 

estou com a preocupação desse negócio da cidadania. Que eu acho que 

isso de repente pode escorregar aqui da grade, pois você só pensar com 

critério de idade, você também tem que pensar com outra e eu quero 

ver  como é aquele horário  depois  do Repórter  Brasil  e  o  horário de 

reflexão. Eu acho interessante essa colocação. Eu acho que tem até uma 

dose de razão e vamos ver como é que um passa para outro e como é 

que  eles  conversam  entre  si,  mas  eu  acho  que  é  uma  discussão 

interessante, evidentemente aquela faixa da noite, aquilo ali tem que 

ser decomposto ainda. Você vai ter uma coisa ali e está terminando o 

outro às 11h40min, você tem ali duas horas que você tem que ver e a 

outra coisa é sábado e domingo. É outra grade de programação. Uma 

grade de programação é da rotina do trabalho e a outra é quando você 

está em casa. Mas, eu queria registrar pode ter divergências aqui ou ali, 
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mas são reflexões que quero pontuar.  Mas, de qualquer forma achei 

interessantíssimo.

O Sr. (?): - ... porque é uma apresentação completa toda ela já feita o 

breack [?] em horário para o público que ela se dirige e é aquilo que nós 

queremos ou pretendemos e m função disso vão sair pesquisas que vão 

nos orientar, se é 3 anos, 4 anos, 60 ou 80, 90. Parabéns. Gostei muito 

desse trabalho. É uma tentativa concreta. É um plano e agora é rastrear 

isso aqui e eu concordo em gênero,número e grau.

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Eu queria agradecer em nome da pessoa 

que  não  pôde  fazer  a  apresentação  e  que  certamente  faria  a 

apresentação melhor do que eu posso fazer, que é o nosso companheiro 

Roberto Faustino que é o estrategista de programação que nós estamos 

acabando de contratar, pois estamos em fase de contratação. Mas, ele 

nas próximas vezes vai estar aqui para conversar com os senhores e 

certamente vai poder - - isso tudo é um começo, um caminho, é um 

ponto de partida e não um ponto de chegada. São pontos de partida que 

depois vão sendo aferido e tratado ao longo do desenvolvimento.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Vamos 

passar...

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

quero aproveitar para ir naquele gancho que a conversa que eu e a Irma 

tivemos. Eu não sei se a conversa foi reproduzida para todo mundo, 

mas foi uma troca de e-mail entre eu e você. Foi para todo mundo? Eu 

achava que era importante a gente avançar para discutir um pouco até 

enquanto  está  se  montando a  grade,  discutir  alguns  programas  e  a 

programação. Nós temos alguns segmentos e também para o Conselho 
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poder contribuir e inclusive, vamos dizer, se ganhar ferramentas para 

poder criticar também. Então, eu acho que se a gente pudesse fazer 

hoje melhor, senão, na próxima vez alguma coisa que a gente tenha um 

grupo  que  passe  durante  1  mês  e  vamos  dizer  que  ele  vá  ver 

programação  infantil  comandada  ali  pelo  Zé  Paulo  e  a  neta  dele  e 

apresentar: olha, isso aqui é legal, isso aqui funciona e o que, que nós 

achamos. Ter avaliações sobre isso. Aí o outro vai fazer sobre a parte 

cultural e a gente pode fazer uma programação que nos permita a cada 

reunião a gente estar pegando um segmento de programação e estar 

fazendo uma avaliação para ele e já sabe sobre o que vai se tratar e vai 

ter alguém que vai dar um parecer ou um relatório. Eu acho que a gente 

podia organizar a discussão sobre conteúdo para não ficar uma coisa 

solta...

[falas sobrepostas] 

O Sr. Paulo Ruffino (EBC): - Esse tem sido um problema e uns dos 

problemas  graves  que  nós  estamos  encontrando  e  com  o  qual  nós 

estamos  nos  debatendo.  Nós  vamos  agora  reformas  alguns  dos 

problemas que nós temos. Alguns desse programas que nós temos vão 

sair da grade e outros necessariamente vão ter que ser produzidos para 

entrar para suprir essas necessidades novas que a gente detectou e que 

a gente está começando a desenhar. O ideal para mim, como operário 

da fábrica aqui da TV Brasil  seria que nós tivéssemos sempre 4 a 4 

programas semanais. Estou falando de programas semanais e com um 

mês ali  na prateleira  para  a  gente  não ter  sufoco de na sexta-feira 

descobrir que um programa que vai ao ar no domingo ainda não está 

pronto. Agora, isso vem das novas possibilidades de produção que a 

gente está  encontrando.  Agora,  nós começamos uma corrida intensa 

contra  o  relógio,  mas  o  nosso  objetivo  e  o  meu  em  particular  é 
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conseguir que a gente tenha 4 a 5 programas de frente e antes deles 

puderem ser programados.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Eu não 

sei e acho que a gente podia distribuir essas tarefas de avaliações dos 

programas pelos conselheiros.

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social):  - Acho 

que a gente podia fazer o seguinte: - a Irma tinha feito uma proposta 

de alguns temas. Você tem ela aí?

Sra. Irma: - Infantil, juvenil, adulto, ciência e meio ambiente e arte.

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

acrescentaria jornalismo e a outra faixa, que é a faixa de reflexão, seja 

a light e a [ininteligível] que eu acho que é uma coisa importante.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Reflexão 

ligth como é que é? 

[falas sobrepostas] 

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

acho que se a gente pudesse e talvez o melhor fosse fazer o seguinte: 

cada conselheiro  viria  para a próxima reunião com quais  são desses 

temas,  quais  aqueles  em  que  ele  se  sente  e  que  ele  gostaria  de 

contribuir,  que  ele  acha  que  pode  contribuir  e  a  partir  daí  a  gente 

organiza  uma  seqüência  de  acompanhamento,  de  período  de 

acompanhamento e depois relatórios e trabalho desse tipo. Eu a acho 

que a Irma poderia ficar encarregada de poder conversar com o Paulo, 
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por  exemplo,  ficar  encarregada  de  preparar  quais  seriam  esses 

segmentos  e  depois  a  gente  faz  e  na  próxima  reunião  cada  um 

apresenta onde se sente mais confortável.

A  Sra.  Tereza  Cruvinel  (EBC): -  Posso  fazer  uma  sugestão 

presidente?  Foi  a  Irma que  perguntou  da  frente,  acho  que  algumas 

coisas  a  gente  pode  articular  o  Conselho,  por  exemplo,  nós  vamos 

estrear  um  programa  em  breve  um  programado  chamado:  ABZ  do 

Ziraldo. É um programa infantil sobre leitura e estimulo a leitura e nós 

estamos querendo estreá-lo só quando a produtora nos der pelo menos 

6 programas de frente. Antes da estréia é um tipo de coisa que a gente 

podia fazer com o Conselho, vamos repassar os exemplares de frente 

para o conselho começar a refletir e se ele quiser fazer observações. 

Daqui  para  frente  recomende  a  produtora  que  não  tenha  mais  tal 

expressão  que  é  inadequada  para  a  criança.  Sei  lá,  eu  acho  que  o 

Conselho  ver  os  programas  antes  da  estréia  quando  tivermos  a 

oportunidade. Nesse caso do ABZ do Ziraldo a gente está apostando 

muito que esse programa vai ser importante. É um programa assim, o 

Ziraldo que é muito referencial para as crianças, pois é um dos mais 

importantes  autores  brasileiro  infantil.  Ele  será  um  programa  tipo 

auditório com as crianças onde se discute o ler. Não programamos a 

estréia  exatamente  porque  nós  queremos  olhar  com  cuidado  e  o 

Conselho pode nos ajudar a olhar com cuidado.

O Sr. (?): - Vou fazer uma coisa que eu nunca recomendo a ninguém. 

Vou dizer o que vai ao coração sem refletir antes. O sentimento que eu 

tenho é que se a gente fizer televisão como as outras, a gente está 

andando no caminho errado. Vamos fazer uma televisão diferente das 

outras. O ideal não é fazer melhor do que as outras, é fazer o que as 

outras não fazem. O programa que eu gosto mais na TV Brasil com todo 
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respeito é: De lá pra cá. É um programa que não dá para a Globo fazer. 

Não dá, porque não é a cada da Globo. Não vai gastar dinheiro aqui e 

talvez não tenha audiência e é o que eu mais gosto. Eu não sei não se a 

gente fazer uma coisa como as outras. A BBC não conseguiu concorrer 

com a  Sky  em  nada,  o  programa  de  maior  audiência  da  BBC  saiu 

patinando,  saiu  de  quinta-feira  e  acabou  na  segunda,  não  consegui 

concorrer  com o  roletrando  da  Sky  e  tinha  e  dá  para  comparar  no 

estudo geográfico com o roletrando.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Onde o senhor acha...

O Sr. (?): - Eu fico com a sensação que agente vai fazer igual aos 

outros. Se quer fazer igual aos outros e melhor que os outros ou talvez 

seja fazer diferente das outras [falas sobrepostas] 

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Só para a gente se corrigir, se for o 

caso,  pois  a  idéia  é  essa  mesma  a  sua,  fazer  a  TV  Pública  sendo 

complementar e é para fazer o que as outras não fazem. Onde o senhor 

achou que as nossas propostas estão...

O Sr. (?): - Eu acho que é no programa de entrevistas com muitas 

horas e nenhuma televisão vai fazer e custa baratíssimo e agente pode 

fazer sempre. Não estou refletindo em nada, estou - - está em fazer o 

que os outros não fazem. O que os outros não fazem.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - A nossa procura também...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Você está 

pensando uma coisa parecida com o War toc [?] por exemplo, da BBC? 

Eu também acho que...
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O Sr. (?): - Talvez até isso desse sentido a televisão, mas não - - e já 

que nós estamos pensando alto e isso fica para um segundo momento, 

mas o meu sentimento inicial é que a televisão devia ser tão diferente 

das outras que uma média assistisse, porque é diferente das outras.

O Sr. (?): - Belluzzo, é o seguinte, eu acho que essa colocação que o 

Zé  fez  agora  é  um  negócio  que  chama-se  inovação.  Eu  sou  um 

estudioso  da  inovação  e  tenho  uma  enorme  e  na  minha  empresa 

durante 5 anos nós estamos sempre dentre as 3 primeiras empresas 

brasileiras em inovação, aliás, eu já convidei vocês e não foram lá ainda 

porque talvez seja muito longe. E a inovação é um dos mandamentos é 

o seguinte: - se todo mundo seguir os passos dos lideres é morte certa. 

Você tem que fazer as coisas diferentes do líder que aí você surpreende 

o líder, porque se todos copiarem o líder, é lógico que o líder vai acabar 

massacrando,  eu  dou  um  exemplo  com  a  minha  empresa,  nós 

começamos em 49 e em 65 eu juntei os nossos sócios e disse: “Olha, 

nós precisamos ser diferentes da Mercedes Benz”. E nós começamos a 

ver o que eles faziam e começamos a fazer diferente. Isso eu falei em 

65 e nós estamos hoje com 44 anos depois e nós somos hoje duas 

vezes maior que a Mercedes Bens. A Mercedes fabrica 10 mil lonas e 

nós  fabricamos  23  mil,  quer  dizer,  para  vocês  terem  uma  idéia  de 

fabriquetinha de M, isso em Caxias do Sul. Por quê? Porque nós fomos 

diferentes em matéria de estratégias. Enquanto eles terceirizaram tudo, 

eles  compram poltronas,  janelas,  tudo.  Eles  compram e montam. Eu 

verticalizei tudo. Eu fabrico poltrona, peça de fibra e até o que eu não 

posso comprar eu me associo. O cara que me fornece a televisão e os 

vídeos que é uma empresa,  eu comprei  40% da fábrica ele aqui no 

Brasil.  A fábrica de ar-condicionado, nós temos 45% também. Então, 

você cria uma estratégia diferente Tereza e aí tu surpreende. Isso que o 
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Zé falou. É extremamente importante e nós temos que começar. Eu vou 

te trazer um livro sobre inovação que eu peço que você leia e dê para 

toda a sua equipe. Eu vou pegar e vou mandar de presente. É um livro 

espetacular  que fala  na  inovação  e  como fazer  as  coisas  diferentes. 

Outra coisa que eu queria comentar e já falei com a Tereza também. Na 

televisão  eu  sei  que  é  muito  difícil  você  medir  performance   dos 

funcionários e etc. Essas reclamações desse cara que saiu e fez todo 

esse rolo,  isso  não teria  existido se nós  tivéssemos uma medida de 

performance  numérica,  porque  com  número  tu  fechas  a  boca  de 

qualquer um. Então, eu proponho e agora que eu vi o plano que o Paulo 

apresentou.  Esse  plano  tem  que  ser  colocado  do  número  de 

performances e em televisão eu não sei dizer o que, que é. Mas, em 

ônibus eu sei dizer todos, mas em televisão eu não sei e através desse 

plano com metas nós temos que formar e por isso vou mandar o livro, 

onde cada divisão da empresa tem as  suas  metas que ela  tem que 

alcançar. E se ela não alcançar se essa meta, nós temos que buscar os 

caminhos de correção e aí se um cara de uma divisão não atende nunca 

essas metas é morte certa,  o cartão vermelho é dele,  porque essas 

metas não são impostas, essas metas são discutidas de uma maneira 

muito  fria  em  grupo,  agora,  onde  todo  mundo  aceitou  e  assina  o 

documento e nós vamos até morrer atrás daquelas metas. Então, isto se 

chama business [ininteligível, termo inglês] com isso você evita fofoca 

de um diretor estar disputando um lugar do outro, porque o número fala 

mais  alto.  Agora,  com  esse  plano  que  eu  vi  Paulo,  você  tem 

tranqüilamente condições de colocar números naquele plano, cujos eu 

não sei. Se é audiência e como é que mede. Mas, de qualquer maneira 

eu já me ofereço e o dia que quiser fazer reportagens sobre ônibus e 

fazer toda essa cadeia,a fabriqueta está lá aberta com maior prazer.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Juca.
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O Sr. Juca Ferreira (Ministro da Cultura):  - Eu vou procurar ser 

breve. Logo depois eu tenho que ir embora, então peço desculpas, pois 

eu  não  gosto  de  sair  antes,  mas  eu  hoje  eu  preciso  que  eu  estou 

pressionado lá. Eu queria dar a minha opinião, estimulado pela fala dos 

dois que me antecederam. Eu sinto uma necessidade da gente avançar 

na singularização da construção da TV Pública. Acho que é um avanço e 

o Franklin tem razão quando caracteriza pensar a televisão dentro do 

escopo da linguagem, do suporte da televisão, e o que implica é que 

temos que pensar a programação subdivida na grade que é o que vai 

especializando  a  programação  a  partir  dos  públicos  possíveis.  Acho 

correto e perfeito e é um avanço significativo, porque não pode estar 

fazendo programação e jogando para colar na telinha, porque a telinha 

ela é muito rigorosa na demanda para você acertar e você tem que 

atender demandas e necessidades muito mais do que - - agora, eu acho 

que  a  gente  pode  e  precisa  para  desenvolver  a  singularidade  da 

televisão modificar até o conceito de segmentação que é a TV comercial 

tem. A TV comercial vende na verdade é publicidade. Esse é o objeto de 

trabalho deles, pois eles precisam segurar a gente diante da tela para 

poder vender e por isso a depender do IBOPE que ela tem maior ou 

menor  rentabilidade,  apesar  de  falsificarem  um  pouco  de  vez  em 

quando aí, mas de qualquer jeito é encima dessa estrutura que funciona 

a TV Comercial. A TV Pública não. Alguns simplistas interpretam que a 

TV Pública não lida como público, com a necessidade de ter  público. 

Acho  um  equivoco  monstruoso.  Tem  que  disputar  inclusive,  porque 

audiência é um bem escasso ou está vendo um ou está vendo outro ou 

então  adota  a  minha metodologia  que é  fruto  da insatisfação  e  fica 

passeando por todos e não para em nenhum, mas de qualquer jeito, 

audiência é uma disputa. Então, além de pensar em si na programação 

ainda tem que concorrer. Eu percebo que a Record, por exemplo, está 
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crescendo  e  eles  usam muito  a  concorrência  usando  a  Globo  como 

padrão. Não estou propondo, pelo contrário, essa é a estratégia que a 

gente  não  pode  adotar,  mas  de  qualquer  jeito  eles  consideram que 

existe um dono da audiência e ele vai lá corroer aquela audiência para 

trazer  para ele.  Então,  aproxima dos horários,  bota logo depois,  por 

exemplo, o horário do jornal deles de manhã, o fato dele ser logo depois 

do jornal  da manhã da Globo é uma sabedoria,  porque o horário da 

globo muita gente está acordando e vê pela metade ou se interessa por 

alguns assuntos e passa para o dele e a outra coisa, é usar linguagens 

das telenovelas na dele igualzinhas. De alguma maneira a TV Pública 

para se singuralizar tem que interpretar de que há uma disputa que tem 

ocupações de horário e de alguma maneira você tem que se relacionar 

com isso,  senão você fica  já  pré-determinado e se você desconhece 

quem  está  operando  na  mesma  faixa  e  ele  foi  buscar  as  mesmas 

empresas que operam para estabelecer o padrão de diferenciação. Isso 

vai ser necessário incorporar também e ver como é, como é que eles 

capturam, quais são os horários padrão deles e ver como é que a gente 

pode desenvolver o nosso. Mas, esse não é o comentário principal, para 

mim o comentário principal é o seguinte: - essa segmentação que a TV 

Comercial  faz  é  puramente  a  leitura  do  consumidor,  faixas  de 

consumidores.  A sociedade foi  nos formatando em faixas para poder 

vender  melhor  o  seu  produto.  Da  década  de  60  pra  cá  só  faltava 

incorporar a infância e nessa última década a infância foi incorporada e 

eles segmentaram e depois re-segmentam subdividindo cada segmento. 

Eu acho que a gente tem que ir além dessa segmentação. De alguma 

maneira, a grande maturidade da TV Pública que vai possibilitar uma 

reflexão de uma programação e de uma grade singular quando a gente 

se descolar dessa segmentação simplória, linear e construir uma outra, 

por exemplo, como idéia que é possível,  particularmente no governo 

Lula foram incorporados em torno de 30 milhões de pessoas que saíram 
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da classe, “D” ia para a classe “C” e se tornou a maior classe social, 

essas pessoas estão com poder de consumo, mas foi feita uma pesquisa 

agora e a grande maioria dessa nova classe média diz que não se sente 

classe média, porque não tem consumo de qualidade, pois há uma certa 

rejeição ao que eles tem acesso e eu incluiria a TV aberta que está 

perdendo público e não é  a toa, é porque não satisfaz as demandas e 

as necessidades das pessoas e o que eles não apresentam de alguma 

maneira é o que está se buscando e o que as pessoas demandaram a 

responder  dessa  maneira.  Essas  pessoas  aumentaram  o  poder 

aquisitivo,  mas  com  nível  de  escolaridade  baixa,  com  nível  de 

informação pra além da informação jornalística baixa, com nível muito 

baixo  de  acesso  a  cultura.  Então,  de  alguma  maneira  e  eu  diria  o 

seguinte,  essa  outra  classe  “C”  que  já  existia  e  a  classe  “D”  e  “E” 

somando dá mais de 80% dos brasileiros,  ou seja,  tem uma missão 

cultural aí especifica e cultural que eu digo, não é cultura no sentido 

coorporativo  do  que  o  Ministério  da  Cultura  trata  não.  Eu  digo,  no 

sentido de disponibilizar informações mais qualificadas no sentido dar a 

acesso a  uma série  de  lazer  um pouco  melhor  pelo  menos  do  que. 

Então, eu tenho a impressão que se a gente fizer os outros cortes para 

definir o nosso público a gente consegue ter uma presença até numérica 

de  audiência  maior  do  que  tem  hoje  e  vai  conseguir  definir  uma 

programação  alternativa  que  não  se  referencia  mais  essa  estrutura. 

Outra coisa, a importação de produtos e de modelos é bom até certo 

ponto. É bom, por exemplo, eu morei na Europa por força do exílio e 

eles tem lá determinados formatos de programas que no Brasil seriam 

geniais  como  oferta  de  lazer  qualificado  para  as  pessoas,  mas  de 

qualquer jeito a gente vai ter que inventar as nossas estruturas e os 

nossos modelos, porque nós temos singularidade monstruosa que não 

se parecem com esses programas. Se parecem mais com os outros que 

não tem nos programas ainda que é essa faixa dos emergentes e do 
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hemisfério  sul  todo  e  eu  acho  que  conectam com possibilidades  de 

desenvolvimentos de grades e de programas que a gente deveria ter. Eu 

não tenho inquietação, porque eu acho que a TV Pública que a gente 

quer vai ser produto de um tempo largo, de muita experimentação e de 

tentar encontrar o caminho dela e vai ser por tentativa também, mas eu 

sinto que há uma necessidade desde o inicio de um descolamento do 

matricial que produz os programas, porque lá é aprisionar a atenção das 

pessoas para poder e aí o que interessa são as faixas de consumidores. 

O corte aqui é outro sociologicamente e eu acho que deveria começar 

numa preliminar  que ainda não  é  o  conteúdo,  que é  reunir  com as 

pessoas  que  estudam  isso,  esses  Institutos  de  pesquisas,  esses 

sociólogos que estudam formatações possíveis e segmentações a fim de 

propormos o  problema e receber  de volta  contribuições significativas 

para a formulação do que seria esse rompimento com o mimetismo ou 

com  uma  a  paralisia  que  é  também  uma  doença  pior  do  que  o 

mimetismo e começar um deslocamento de fato que possibilite da gente 

chegar a grade, a programação que a gente precisa ter. Então, eu acho 

que se a gente fizer esse esforço,  de alguma maneira é um esforço 

qualificado, não é um esforço - - eu acho, não é “achismo” é a gente 

usar  de  alguma  maneira  essa  capacidade  de  que  área  comercial 

desenvolveu de detectação de possibilidades para a gente construir os 

nossos produtos, vamos falar essa linguagem assim, os nossos clientes, 

usando  a  linguagem  comercial  poder  ser  re-ogorganizados  de  uma 

maneira diferenciada. Essa mesma doença atinge o cinema brasileiro, 

ou usam o esquema americano,  das  faixas  de cinemas possíveis  de 

produtos ou é cinema absolutamente autoral, onde o cara faz o primeiro 

filme e bota a lata debaixo do braço e vai procurar o público possível 

para aquele filme e de vez quando acertam, mas na maioria das vezes 

não  conseguem  constituir  um  produto  bem  acabado  com  todos  os 

aspectos e que um produto audiovisual  tem que ter.  Então, a gente 
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poderia fazer um esforço e paralelamente a todo esforço de constituição 

das grades provisórias, quer dizer, as etapas que a gente vai passar e 

desenvolver uma inteligência capaz de descolar das premissas que são 

da TV Comercial,  porque as  premissas  são  para  o  produto  que eles 

querem. O que eles vendem é a publicidade e para vender a publicidade 

eles  precisam  agarrar  a  atenção  e  para  agarrar  a  atenção  dos 

consumidores  eles  dividem numa faixa  muito  linear  e  não  é  essa  a 

premissa  nossa.  A  nossa  premissa  praticamente  exige  uma 

remodelagem  de  quem  a  gente  quer  atingir  e  de  uma  maneira 

absolutamente diferente e eu acho que é isso que daria um matricial 

para se constituir algo denso que garanta a personalização de uma TV 

Pública no Brasil dentro do padrão que a sociedade precisa.

O Sr. (?): - Aderindo inteiramente ao Ministro. A Livraria Cultura me 

informou que eles tem mais livros de culinária do que filosofia, história 

ou economia. Recife tem 5 Faculdades de gastronomia e só perde para 

direito,  depois  de  direito  é  a  faculdade com mais  gente  inscrita.  Eu 

sempre achei que o programa mais obvio do Brasil era a culinária. É de 

08h00 às 8h30min o horário achava que era esse, 08h00 as 8h30mim, 

08h00 as 09h00, culinária, aí não vai dar para fazer por aqui não. O 

Maranhão vai fazer em um dia, a Bahia ou é dois estados por dia ou é 

um dia só em um estado. Minas, cada estado - - ou você faz e se for 

meia hora pode ser um por dia e aí é o seguinte: aí tem que trabalhar 

com as  de  lá,  mas  é  08h00  é  na  hora  que  o  Jornal  Nacional  está 

passando  e  a  novela  está  passando  para  pegar  uns  5  ou  10  de 

audiência.  Quem  não  quer  ver  nem  novela  nem  Jornal  Nacional.  É 

assumir ser periférico e aí trazer a empresa de Minas Gerais que faça lá 

um  programa,  porque  aí  quem  quiser  aprender  um  prato 

profissionalmente aprende. Há vários públicos que vem - - eu não perco 

nenhum programa, porque menu de confiança. Eu não perco culinária, 
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então eu sempre achei que 8 horas da noite a TV Pública ia passar que é 

a cara do Brasil. Culinária brasileira de 8 as 9, de 8 a oito e meia pelo 

menos para ensinar como é que se faz. Ah, mas eu não tenho estrutura! 

Mas,  não  precisa  ter.  Contrata  com  a  TV  U  da  lá  para  fazer  dois 

programas  por  mês  sobre  isso.  De  Minas,  aí  vocês  vão  começar  a 

viabilizar as outras para fazerem programas e é 8 horas da manhã. Ah, 

mas 8 horas não tem a família. Sim e quem não quer ver nem novela e 

tem uns que vai ter pastor essa hora. Tem televisão que tem pastor 

essa hora, porque é uma alternativa. Agora, que não ver o jornal e já 

ter visto o noticiário e vai ver o que? Eu estou nessa linha, devíamos ser 

- - esse programa de culinária eu não entendi porque agora não há um 

programa e aí vocês, Brasília, por exemplo, ia aparecer um a cada 3 

meses, mas Pará, Amazônia, Minas, nordeste e aí a gente ia ver o Brasil 

e os sotaques dos brasileiros às 8 horas da noite, no horário nobre. Eu 

estou na linha do Ministro Juca.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Eu vou 

suspender a seção para a gente tomar o café.

INTERVALO

O Sr.  Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - [falas 

sobrepostas]. O Zé Paulo foi embora. Então nós temos aqui... temos 5, 

6. [falas sobrepostas]. A gente tem que completar isso por uma votação 

eletrônica.

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

proponho que se tomasse os votos de quem está aqui e depois tomasse 

os votos eletronicamente dos que saíram antes. Do Zé Paulo, do Martins 
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e da Ângela e do Lemos. Eu acho que não vai ter problema nenhum... e 

o Juca.

O Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do  Conselho):  -  Nós 

vamos fazer a votação com a maior presteza, porque tem gente que vai 

chegar  atrasado  em  outros  compromissos.  Votação  a  respeito  da 

substituição  dos  conselheiros.  Vocês  estão  de acordo com os  nomes 

propostos? Na próxima reunião nós vamos discutir então a substituição 

para os outros casos. Vamos botar na pauta isso. [falas sobrepostas]. 

[risos] 

O Sr. Franklin Martins (Ministro da Comunicação Social): - O outro 

ponto que tinha ficado na pauta para a próxima reunião. Primeiro: a 

gente receber da diretoria da EBC um relatório sobre o Fórum da TV 

Pública que vai ser no final de maio para a gente preparar para a outra 

reunião.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Dia 16 de 

junho. [falas sobrepostas] ele propôs que na próxima reunião alguém da 

área fizesse uma exposição a respeito disso e nós discutíssemos então 

de como formalizar segmentos de alternativa para o público. Pensar no 

projeto  e eu acho que esse negócio  é complicado,  mas de qualquer 

maneira não custa a gente ...

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da  Comunicação  Social):  -  O 

conselheiro Juca poderia trazer um especialista aqui [falas sobrepostas] 

acho que é melhor.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Desculpe, mas é o seguinte, nós não 

apresentamos  uma  fragmentação,  isso  foi  mal  compreendido.  Não 
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adianta  colocar  na  hora  que  tem  criança  ver  você  coloca  um 

documentário de adulto...

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho):  - Eu não 

tenho dúvida nenhuma.

A Sra.  Tereza  Cruvinel  (EBC): -  A  gente  tem  aprendido  isso  na 

prática.  Nós  temos  uma  faixa  musical  que  gastou  dinheiro  e  que  é 

interessante e não é que é desinteressante, mas está programada na 

hora errada e estamos mexendo.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Como na 

verdade todo mundo fala em fazer uma coisa diferente. A gente tem que 

discutir como é que é o diferente. Me explica como é que o diferente.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Eu ainda que ainda falta emitir juízo 

de valor tem que vir e quando a gente vier a gente tem que dizer: nós 

estamos fazendo a seguinte mudança na grade. Isso aqui é o conceito, 

quando a gente trouxer conteúdos e aí talvez seja melhor.

O Sr.  Luiz  Gonzaga  Belluzzo  (Presidente  do Conselho):  -  Sem 

conteúdo é muito difícil dar a sua opinião. Esse que é o ponto.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Por exemplo, ali tinha faixa e a TV 

Pública... por exemplo, tem faixa que tem restrição de faixa etária  e 

não adianta falar assim: - vou exibir um documentário as 5 da tarde, 

porque a maioria dos documentários não cabe as 5 da tarde, quer dizer, 

muitos não cabem as 5 da tarde, porque tem faixa etária 12 anos [falas 

sobrepostas] 
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O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Eu acho 

que a gente tem que fazer essa discussão, marcar essa discussão para a 

próxima  reunião  e  a  gente  não  pode  abandoná-la  porque  essa  é  a 

função do Conselho [falas sobrepostas] 

O Sr.  Franklin  Martins  (Ministro  da Comunicação Social):  -  Eu 

sugeri  que vocês  tentassem definir  alguns  grupos  temáticos  a  partir 

daquela sua proposta e que se mande para todos os conselheiros e os 

conselheiros  aí  vão  dizer:  -  olha,  eu  queria  estar  no  grupo  que  vai 

discutir o infantil ou no grupo que vai discutir cidadania.

A Sra.  (?): -  Mas,  daria  para  hoje  pegarmos  esses  grupos  7,  8  e 

discutirmos rapidamente aqui, quer dizer, qual a programação hoje da 

TV que está naquelas faixas?

A  Sra.  Tereza  Cruvinel  (EBC): -  Nós  podemos  fornecer  isso  a 

qualquer hora.

A Sra. (?): - Aí se eu ficar, por exemplo, no segmento de ciência e 

meio  ambiente  eu  sei  qual  é  o  horário  que  estará  passando  a 

programação relativa aquela temática. O Ildeu ficara com o esporte e 

ele vai saber qual - -entendeu? [falas sobrepostas] 

A Sra.  Tereza Cruvinel  (EBC): -  Exatamente,  quando a  gente  for 

mexer naquela grade aí o conselheiro - - conselheiro nós temos aqui e 

estamos pensando em tirar tal programa e colocar esse conteúdo novo 

aqui.aí aquele grupo acompanha as mudanças de programação daquele 

segmento. Claro que pe difícil o Conselho todo acompanhar tudo, não é? 

[falas sobrepostas] Nós vamos trazer assim: infantil – nós temos horário 

das 8 as 9 passa o programa tal; das 9 as 10 tal e das 10 as 11 tal. 

Depois temos o infantil à tarde de hora tal a tal. A gente faz uma grade 
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completa  e  marca  lá  de  verdinho,  bonitinho  e  escreve:  programas 

infantis em exibição na TV Brasil. De segunda a sexta isso; sábado e 

domingo isso. Agora, a gente precisava saber quais são os grupos para 

organizarmos essa composição de grade.

O Sr. Luiz Gonzaga Belluzzo (Presidente do Conselho): - Zé Paulo, 

nós voltamos para votar nos currículos que estão sendo substituídos. 

[falas sobrepostas]. Ele foi cassado e não veta ninguém. Tchau. Vamos 

embora.

A Sra. Tereza Cruvinel (EBC): - Só uma coisinha presidente. Dá 5 

minutos. O Garcêz? [falas sobrepostas]. É um informe rápido. É sobre 

operadores de rede. Vocês ouviram falar isso e não sabem o que, que é 

isso.  Está  saindo  noticias  em jornal  [falas  sobrepostas].  Tudo  bem. 

Daremos o informe por escrito.

LEGENDA

... significa pausa espontânea ou interrupção externa.
-- significa interrupção na fala.
(F) significa palavras registradas através do som – fonética - e podem 
estar ortograficamente incorretas.
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O Sr. José Paulo: - 
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