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(?): [ininteligível] e também, há também o que diz a literatura, também as artes, 
há também a culinária, há também o fazer, então, nós que somos da Bahia, 
estamos muito ligados a esta forma específica de ser o que comemos, e a 
comida  é  uma  forma  de  comunicação,  a  gastronomia  é  uma  forma  de 
comunicação  e  a  gente  espera  poder  contribuir  aqui  com  vocês  e  com  a 
sociedade brasileira, no sentido de indicar caminhos, caminhos novos para o 
mesmo país, para a mesma nação, para a mesma sociedade.

[aplausos] [pronunciamento fora do microfone]

(?): Para  encerrar  esse item da pauta,  eu  queria  fazer  a  apresentação  do 
Senhor Murilo Ramos, que, na verdade, não está tomando posse hoje, mas 
que tomará em breve, na próxima reunião, e que será nosso companheiro aqui 
de Conselho. Se ele quiser também, brevemente, falar e se apresentar...

Murilo Ramos: boa tarde a todos e todas, eu compareço essa tarde aqui como 
convidado,  mas muito honrado pela oportunidade,  é que,  espero ter de me 
incorporar  a  este  Conselho  Curador  da  EBC,  da  Empresa  Brasileira  de 
Comunicação,  principalmente  por  me  sentir  também  aqui  representando  a 
minha instituição, a Universidade de Brasília, da qual sou professor há mais de 
trinta anos, e sempre atuando, e é uma tradição da nossa universidade, da 
Universidade de Brasília, no campo da comunicação, uma tradição muito forte, 
do estudo da pesquisa e da prática profissional em políticas de comunicação e 
o tema da TV pública, sempre foi nestes 30 anos, um tema importantíssimo e 
eu que sempre estive envolvido com ele,  é uma importância muita...,  neste 
quadrante da vida, é uma oportunidade muito interessante e boa, desafiadora 
de poder estar aqui com vocês, em breve, plenamente, contribuindo para as 
atividades do Conselho Curador da EBC. Obrigado.

[aplausos]

(?): muito bem, nós vamos entrar agora na parte central da reunião, que vai 
tratar da definição das regras de participação, pois não [pronunciamento fora 
do microfone].

(?): o representante do coletivo Intervozes me solicitou, me comunicou que iria 
encaminhar  uns  documentos,  questionando  ou  contribuindo  com  essas 
diretrizes.  Eu consulto  se foram enviados alguns...  acho que a Malu é que 
sabia disso...

(?): seria com a secretaria do Conselho.

(?): como?

(?): seria com a secretaria do conselho.

[pronunciamento fora do microfone] [discussão]



(?): isso, isso, eu vou aproveitar enquanto isso...

(?): de  qualquer  forma  conselheira,  se  eram  sugestões  para  o  Edital,  aí 
[pronunciamento  fora  do  microfone],  para  o  Edital  [pronunciamento  fora  do 
microfone]. Não... para as regras, 

(?) para as regras... 

(?): acho que é o momento da gente tomar conhecimento...

(?): então como você pediu pela ordem. Eu ia começar a abrir a discussão, 
você pediu pela ordem e aí houve uma...

(?): na verdade, eu pela ordem...

[falas sobrepostas] 

(?): você fez uma questão pela desordem e não foi pela ordem...

(?): também é bom, pra não ficar muito monótono...

(?): não faz mal fazer pela desordem, mas, enfim, começando por estas..., eu 
não,... se a gente tiver o material enviado pela Intervozes [pronunciamento fora 
do microfone], Vai ser impresso?  nós podemos é... se eles estão questionando 
o edital...

(?): não, não é questionando...

(?): sugerindo... sugerindo...

(?): sugestões.

(?): está. Eles podiam ter mandado para mim, né?

(?): eu não sei para quem mandaram... para mim não foi.

(?):  poderiam  ter  mandado  para  mim.  Para  quem  que  eles  mandaram? 
[pronunciamento fora do microfone].

(?): Presidente, esta é uma questão de ordem mesmo, está? Posso?

(?): pode.

(?):  como o Conselho não tem uma assessoria  jurídica ou uma assessoria 
técnica, né? Pra elaboração do documento fundamental da audiência pública, a 
diretoria jurídica da EBC, tomou a cargo a tarefa de propor um Edital.

(?): Eu pedi.



(?): ele que solicitou?

(?): você também está introduzindo uma questão de desordem...

(?): então foi uma questão de desordem, porque se ele solicitou, então cabia a 
ele ter dado o comando porque ele acabou de se queixar de o Intervozes ter 
mandado pra EBC e não pro Conselho, então, ao solicitar, ele devia ter te dado 
essa orientação, que não mandasse, eu, eu faço muita questão conselheiro de 
preservar a distância que deve existir, é funcional entre o Conselho e a EBC, 
mas assim, quem pediu pra que mandasse para a comunicação social, foi um 
erro ter recebido e foi um erro ter enviado.

(?): não...

[pronunciamento fora do microfone]

(?): certo. Está bom.

(?): isso é perfeitamente solucionável, não vamos nos ater a questões de Lana 
Caprina, como dizia meu professor  de latim.  [risada]  Então vamos...  vamos 
começar o debate... vamos começar o debate, começamos o debate sobre as 
regras da audiência pública...

(?):  ele não vai  fazer  uma exposição ou o senhor  sobre o Edital,  todos já 
conhecem? 

(?): acho que nós temos que começar a fazer um questionamento daquilo que 
está no Edital e ver como é que a gente organiza a reunião, que não é uma 
coisa trivial...

(?):  eu propunha é que ou o senhor, o Presidente, ou do Dr. Luiz Henrique, 
fizesse uma exposição, resumindo o que está no Edital...

(?): Luiz Henrique você quer resumir o que está no Edital?

[pronunciamento fora do microfone]

(?): pode vir aqui Luiz, vem aqui no lugar do Ministro.

Luiz Henrique: bom, boa tarde aos membros do Conselho, então, como foi 
solicitado na última reunião do Conselho Curador e a própria lei da EBC assim 
determina que a estrutura administrativa da EBC dê o suporte ao Conselho 
Curador, né, então pra isso tem a auditoria jurídica para dar esse apoio técnico-
jurídico  e  a  secretária  executiva,  pra  dá  esse  suporte  administrativo  e  de 
contatos.  Então,  foi  feita  uma  primeira  minuta  do  Conselho...  do  Edital, 
encaminhada  para  aquela  comissão,  que  agora  me  fugiu  os  membros  do 
Conselho,  o  Lembo,  a  Irma  e  o  Zé  Paulo  Cavalcanti,  e  para  o  e-mail  do 
presidente, e também para o e-mail do presidente. No momento foram dadas 
sugestões, houve ali uma série de troca de e-mails, aprovada aquela redação, 
foi  encaminhada  para  a  publicação  e,  se  procurou  fazer  de  uma  maneira 



flexível,  justamente  prevendo no Edital  que o próprio  Conselho Curador  irá 
agregar  normas  de  funcionamento,  além do  que  está  no  próprio  Edital  da 
audiência, então, é basicamente, estabelece em três momentos o Edital, um 
primeiro  objetivo,  que  foi  definido  na  reunião  anterior,  de  forma  ampla,  a 
realização da audiência pública com a participação da sociedade civil, visando 
consubstanciar as decisões sobre a programação da TV Brasil, para discussão 
do tema que é justamente o papel da TV pública no Brasil, que era como uma 
primeira audiência, uma expressão... um tema aberto, assim, que propiciasse o 
início  dos  debates.  Depois  rapidamente  um  procedimento  de  inscrições  e 
fornecimento de informações, onde tem então esses endereços da Secretaria 
executiva da EBC, para fazer essa..., o recebimento destas inscrições, que é 
um formulário que está no site da EBC, no link lá do Conselho Curador,  a 
pessoa acessa a página da EBC no link do Conselho Curador, tem acesso ao 
formulário de inscrição e remete, ao e-mail aqui identificado a sua inscrição, de 
forma ampla, pode ser pessoa física ou jurídica, apenas para se ter então essa 
possibilidade  de  se  ter  um  quantitativo  de  participantes,  e  um  terceiro 
momento, que é a forma de participação em que fica o Conselho Curador, 
então,  a  partir  da  sua  presidência,  encarregado  de  providenciar  convites  a 
quem queira, num primeiro momento, fazer uma exposição. Então, a primeira 
parte da audiência pública... gente isso é uma possibilidade, em cima do que 
foi  discutido  a  reunião  anterior,  de  ter  exposições  iniciais  e,  num segundo 
momento, aí, a abertura de inscrições no próprio momento da realização da 
audiência e, por fim, então fica aberta a possibilidade, a critério do Presidente 
do Conselho Curador, que é o presidente da sessão da audiência, retornar à 
manifestação dos expositores iniciais e abrir para esclarecimentos dos demais 
membros do Conselho Curador ou dos diretores da EBC. Tem que ter uma 
certa flexibilidade porque pode, assim como pode ter muitos inscritos pra falar, 
podem ter poucos e aí, isso é da dinâmica da própria audiência que vai permitir 
na condução dos trabalhos do Presidente da sessão, ali, verificar esta limitação 
de tempo e de inscrições. Então, a minha sugestão seria no sentido de que se 
definir dois ou três expositores iniciais, para o início da audiência e, depois, 
reservar  um  momento  para  um  número  de  inscrições  que  vai  depender, 
evidentemente, da quantidade de pessoas interessadas e se manifestarem no 
momento da audiência. Então, basicamente, seria um... é muito simples e esse 
era o objetivo, inclusive que desse uma flexibilidade, mas ao mesmo tempo, o 
Edital  prevê total  discricionariedade ao Presidente da sessão de delimitar  o 
tempo, de definir o número de manifestações, de retornar as manifestações, se 
for necessário, ficando a discricionariedade do Presidente do Conselho; e a 
última informação é que está prevista a possibilidade então de se apresentar 
estas sugestões por escrito também. Alguém pode não vir à audiência e então, 
também a gente pode preparar, se houver esta manifestação por escrito, pode 
se preparar súmulas resumindo as sugestões que forem encaminhadas por 
escrito  com  antecedência  e  serem  distribuídas  aos  participantes  antes  da 
audiência, também há esta possibilidade. Então, em linhas gerais, seria isso.

(?): pois não...

[pronunciamento fora do microfone] 

(?): não... não...



Luiz Henrique: eu me ative à literalidade das degravações da última reunião, 
em que está expresso lá,... o papel da TV pública no Brasil, eu só me ative aos 
termos expressos da degradação, não é nem a ata, é a degravação da reunião.

[pronunciamento fora do microfone]

Presidente: muito bem... eu acho que isso aqui é... um minuto... isso aqui é 
uma reivindicações da Intervozes, a reivindicação da Intervozes; o fato é que, 
se nós decidimos assim, na reunião, e eu estou bem lembrado da reunião, nós 
decidimos então que o tema, o tema dessa audiência é a TV pública. O tem da 
audiência era a TV pública. Isso foi na verdade, há mais ou menos, consensual 
no Conselho, o tema da reunião era a TV pública, o que não exclui que nós 
possamos fazer,  até  porque,  dada o caráter  mais recente da TV Brasil,  eu 
imaginei  e  todos  nós  que  estávamos  no  Conselho,  imaginamos  que  seria 
conveniente concentrar a discussão em torno da TV pública, que não é...

(?): por favor, senhor Presidente, eu queria a palavra...

Presidente: não, um minuto, eu estou falando... espera um pouquinho aí...

(?): eu pensei que o senhor já tinha terminado...

Presidente: não.

(?): desculpe.

Presidente: não  terminei.  Então,  a  questão  foi  colocada  assim.  Se  eu  me 
lembro bem, o que não quer dizer que nós não possamos em outras audiências 
fazer este questionamento. Então eu não posso... eu não posso, na verdade, 
ultrapassar os limites que me são dados pelo coletivo do Conselho, não posso 
mudar essa decisão.

[pronunciamento fora do microfone]

(?): vários conselheiros questionaram o fato de discutir apenas a TV, quando 
existem oito emissoras de rádio, mais uma agência de notícias, também uma 
agência de rádio que disponibiliza só o áudio, que foi votada e que seria...

Presidente: eu  posso dizer  o  seguinte,  a  audiência  pública,  ela,  na  minha 
concepção,  eu  posso  está  errado,  eu  vou  chamar  aqui,  o  testemunho  de 
outros,  porque  essas  audiências  são  temáticas  e  semestrais,  elas  são 
temáticas e semestrais. O que eu entendi e peço aqui a colaboração dos outros 
conselheiros, é que nós iríamos concentrar a primeira audiência numa questão 
geral, uma questão geral, relativa ao papel da TV pública no Brasil, não é. Isso 
que  eu  entendi  e  acho  que  outros  entenderam,  outros  conselheiros 
entenderam,  não  é?  Então,  eu  estou  respeitando  apenas  a  decisão  do 
Conselho que nós decidimos então, que era conveniente, dado que a audiência 
era  temática,  concentrar  na  TV  pública,  o  que  não  exclui  que  nas  outras 
audiências possam compreender as demais atividades da ECB.



(?): Presidente,  então  nós  já  devemos  marcar  aqui  a  data  de  uma  outra 
audiência pública...

Presidente:  daqui  a  seis  meses,  nós  vamos  marcar,  porque  elas  são 
semestrais. Certo?

(?): certo.

Presidente: tem uma até o final do ano tem que ter outra, na outra, o Conselho 
pode propor que a discussão seja aberta para os outros, para rádio e outras 
coisas. É isso o que eu entendi. Eu não posso... eu sou meio legalista, eu não 
posso ultrapassar, é um defeito da minha personalidade, eu não posso, dados 
os tempos de legalidade que eu vivi. Então, eu não posso ultrapassar os limites 
do mandato que me foi dado pelo conjunto do Conselho.

[pronunciamento fora do microfone]

Presidente:  muito  bem,  então...  não,  é  perfeitamente  legítima  essa 
interpelação da conselheira,  é perfeitamente legítima, só que eu me lembro 
muito bem, e a leitura da ata, me... na verdade me respalda que a proposta 
aceita pelo Conselho, foi da discussão da TV pública.

Lourival:  certo Presidente, na reunião anterior, que o senhor não estava, foi 
votado que seriam todos os veículos. Na última reunião também foi, mas não 
há problema também, nós marcamos daqui pra seis meses, a gente faz outra e 
discuti os outros veículos.

(?): posso falar Presidente?

Presidente: claro, por favor.

(?): eu  tava,  exatamente  pedindo  a  palavra  para  contextualizar,  dentro  da 
degravação que o secretário  tinha em mãos aqui.  Não houve esta votação 
Lourival, 

Lourival: houve

(?): houve uma intervenção sua, pedindo que fosse para todos os canais e 
uma resposta do Presidente, do Ministro Franklin, da Conselheira Irma, dizendo 
que,  para  a  primeira  experiência  que...  até  porque  não  fizemos  nenhuma 
audiência pública que fosse centrada na TV e na sua atual fase de implantação 
e que outro momento, aqui  está,  pode consultar,  e que em outro momento 
haveriam outras audiências, mas que até por não ter... disse o Ministro Franklin 
Martins, até porque nós não temos nem experiência com isso, de fazer uma 
audiência pública. Agora eu, como diretora Presidente da empresa, queria dizer 
o seguinte: você como funcionário sabe muito bem, que a EBC é uma empresa 
com enormidade de canais e serviços, ou seja, ela tem um foco de trabalho 
muito disperso e uma audiência pública aqui  em que nós formos discutir  o 
trabalho de uma televisão pública, a TV Brasil, outro vai falar do NBE, que é 



canal governamental operado sob contrato, oito emissoras de rádio, agência de 
notícias, outros serviços conexos de comunicação que nós fazemos, a gente 
faria uma lista enorme aqui que a EBC faz, se você for fazer uma discussão 
pública para discutir  tudo isso, vai  se fragmentar o debate a não se vai  ter 
proveito algum para o aperfeiçoamento do serviço público, porque é prestado, 
eu acredito que cada audiência teve ter um foco, ou se for mais de um tema, 
que sejam muitos próximos, assim, pra você não abrir este leque não é.. não 
acho que seja produtivo. Agora a degravação está aqui e o Presidente tem 
razão, não houve esta deliberação que você está dizendo.

Presidente:  eu quero abrir a palavra aos demais conselheiros para saber o 
que eles opinam sobre esta questão. Se eles tiverem alguma opinião.

Presidente: Irma, Irma, Irma...

Irma: eu apóio a sua decisão de fazer a primeira concentrar na TV pública e 
uma outra próxima, nos outros veículos.

(?): Presidente, eu já participei de duas audiências públicas sobre segmentos 
do meu...  assuntos do meu segmento onde eu trabalho e, na realidade, eu 
acho que a presidente explicou, não pode ser...  querer que numa audiência 
pública tratar de todos os assuntos. Isso vai gerar maior confusão, se vai tratar 
de televisão, é televisão, se vai tratar de rádio, é rádio, e assim por diante, por  
que... e tem que ser montada uma agenda como o Dr. Luiz colocou, quem vai  
falar, qual é o assunto que quer abordar, aqueles inscritos, etc., senão, gera-se 
uma confusão,  aonde não se  resolve  absolutamente  nada.  Eu assisti  duas 
audiências públicas até hoje. Não vou mais em audiência pública, porque é só 
perder tempo, porque o que eu vi ali era um negócio que, se não tiver uma 
estrutura bem montada, se não tiver um coordenador que saiba exatamente 
dividir os assuntos e botar assuntos pequenos, se quiser abranger, resolver os 
problemas todos, vai acabar não resolvendo nada. Então, eu concordo com o 
que a presidente falou e acho que o que o Dr. Luiz também colocou, é preciso  
nós montarmos uma agenda, muito bem feita, ou nós não vamos à conclusão, 
absolutamente, nenhuma; vamos só perder tempo, vamos dialogar, falar, falar, 
falar, e não vamos ter nada de concreto. Obrigado.

(?): eu acho, basicamente apóio também essa idéia de ficarmos num tema e 
concentrar.

(?): bom, embora eu ainda seja foca, ou calouro, aqui na reunião, vou dá a 
minha  opinião,  concordando  com  a  opinião  da  presidente,  que  também 
participei de algumas audiências públicas, não nessa área, mas sobre meio 
ambiente, que é uma área bastante tumultuada lá no Sul, e verifico que as 
audiências  são...  se  não  forem muito  simplificadas,  muito  objetivas,  muitos 
diretas, elas, ao invés de resolverem questões, elas criam problemas em maior 
número ainda, então, quanto mais simples for a pauta de uma audiência, na 
minha modesta opinião, mais resultados nós obteremos. Obrigado.

(?): boa tarde a todos. Gostaria de me desculpar por ter chegado atrasada. Eu 
confundi  o  horário,  achei  que  começava  ás  15  horas.  Eu  lembro  que  nós 



discutimos o tema da audiência pública nas duas últimas reuniões e uma delas, 
a que eu presidi na ausência do Presidente e realmente é a TV pública que 
está em pauta, foi uma discussão que não chegou realmente a ser votada a 
proposta do conselheiro, mas, o que me preocupa agora, já estamos a duas 
semanas  dessa  audiência  pública,  e  ainda  não  formulamos  como  vai  ser. 
Temos os critérios já estabelecidos, o Edital já está na praça, mas agora, eu 
acho  que  hoje  a  reunião  era  exatamente  para  organizarmos  a  audiência 
pública. A meu ver, acho que teria que ter uma apresentação sobre o que é a 
TV pública hoje, feita... ou pela presidente ou alguém da diretoria e aí, a partir  
dessa apresentação, nós começarmos um debate. Nós já temos em mão..., o 
Sr. Paulo Rufino nos encaminhou a programação, a grade de programação, 
primeiro encaminhou a mim, ao Presidente e ao Ministro, e depois nós demos 
encaminhamento  a  todos.  E  eu  não  sei  se  nessa  reunião  de  hoje  seria 
importante avançarmos um pouco sobre a programação, porque certamente o 
debate no dia 9, será em cima dessa programação que está hoje. Talvez se a 
gente  pudesse  avançar  um  pouco  na  discussão  da  programação,  nós 
possamos  estar  nos  adiantando  no  que  pode  vir  e  nos  prepararmos  para 
responder aos questionamentos e encaminhamentos da audiência.

Presidente: bom, eu... só pra observar, eu estou de acordo com a Irma, no 
sentido de que deva haver uma apresentação inicial, feita pela presidente da 
empresa, essa apresentação... eu tenho recebido e-mails e sugestões que vão, 
desde a discussão da programação, críticas a certos programas, eu não... não 
interessa  aqui  mencionar,  não  é  o  caso,  porque,  críticas  pontuais,  e  até 
sugestões para  que o  Conselho tenha a participação de representantes de 
algumas organizações não-governamentais ligadas às comunicações, etc. Eu 
acho que a gente tem que deixar algumas coisas claras que esse debate, é 
uma  debate  que  está  num  nível,  e  que  nós  vamos  discutir  questões 
estratégicas da TV pública, a concepção da programação, qual é o propósito, o 
projeto, etc. Eu já expliquei e mandei um e-mail para um deles e falei meu filho 
isso aqui  é o seguinte, isso aqui não é um conselho corporativo isso é um 
conselho  de  cidadãos.  É  um  conselho  de  cidadãos,  ninguém  está 
representando  aqui,  nenhuma  corporação,  certo,  nós  estamos  aqui, 
supostamente, representando uma representação democrática e impessoal, do 
que...  nós  consideramos,  um  ambiente  de  diversidade  social  de  cidadãos 
brasileiros,  não é uma coisa para corporações.  Isso a gente  precisa deixar 
claro,  porque  esse  problema  vai  aparecer  na  discussão,  não  é?  Bom,  a 
questão obviamente da programação é a questão central, que volta sempre, a 
questão da audiência, de qual é o escopo da televisão, essas histórias. Nós 
precisamos ter claro que nós julgamos importante qual o papel da televisão 
pública. Eu acho que isso vai vir a tona e nós vamos ter que discutir isso, acho 
que nós devemos começar a discussão exatamente por esta questão, se vocês 
estão de acordo. O que é, qual é o papel da TV pública hoje no mundo da 
comunicação, que está cada vez pior, diga-se de passagem. Eu quero então 
sugerir que a gente comece a discutir este tema.

(?): eu... posso falar?

Presidente: claro.



(?): o Presidente está propondo programação, acho realmente que deve ser o 
foco,  lembrando  que,  na  audiência,  nós  enquanto  diretoria  vamos  estar 
preparados para outros questionamentos que virão, por exemplo, tecnologia, 
formação de rede, expansão, alcance da TV Brasil, coisas de canais, o que tem 
de migração para o sistema digital. Acho que tem um conjunto de temas aí... 
porque  o  cumprimento  da  função  pública  se  dá  por  duas  atividades,  pela 
produção da programação em si, a qualidade da programação, e também pela 
sua difusão. De nada adiantará que se ela não chegar a um maior número 
possível  de brasileiros, ou estiver disponível.  Chegar é audiência, mas para 
que  haja  audiência  ela  tem que  estar  disponível.  Então  ela  tem que  estar 
[ininteligível] operadoras a cabo, que é esforço nosso, ela tem que estar na 
banda C das parabólicas como já colocamos, ela deve estar num maior número 
de canais próprios. Nós só temos quatro. É bom que os conselheiros saibam 
disso. Por isso estamos construindo rede pública com as outras televisões do 
campo não-comercial, as educativas, as universitárias, comunitárias, etc. E, por 
isso, temos um projeto de expansão da rede digital pública. Então eu acredito 
no  seguinte,  eu  não  acho  que  as  pessoas  que  aqui  virão,  vão  discutir  
financiamento,  eu acho que elas não vão ficar somente na programação, a 
sociedade. Acho que elas vão levantar outros temas. Agora, eu acho que, ao 
conselho sim, até por definição legal, a prerrogativa fundamental é discutir a 
programação e assegurar sua qualidade. O que a gente apresentou aqui na 
última reunião, foi uma correção de rota, da forma de construir a programação. 
Ainda não foi  a programação. A programação, até porque têm conselheiros 
chegando hoje, eu gostaria de... ser um pouquinho repetitiva, mas tentando ser 
sintética como costumo ser, eu gostaria de dar boas-vindas aos conselheiros, 
dizer que a todos conheço e admiro e, assim, que ele for conselheiro eu terei 
muito orgulho de ter aqui, meu professor na graduação e no mestrado Murilo 
Ramos, e os outros dois eu acompanho suas trajetórias, a de ator cultural, a 
gente cultural e a de jornalista de ambos, sou também suas admiradoras, quero 
lha dar as boas-vindas em nome da diretoria executiva e nos colocar à sua 
disposição para a gente lhe suprir de elementos que os outros já têm e que 
vocês estão chegando, possam não ter. Mas para ser... tentando ser breve, eu 
queria  sempre  lembrar,  a  programação  da  TV  Pública  é  um processo  em 
construção. Ela teve início com a fusão de duas televisões pré-existentes, a TV 
Brasil  e  a  TV Nacional  de  Brasília,  ambas televisões que não tinham nem 
natureza de TVs públicas,  controle  social,  como o que é exercido por  este 
Conselho,  nem recursos também de produção ainda que nós não sejamos 
exatamente bem providos, mas elas eram infinitamente mais desprovidas para 
a  produção.  O  que  nós  estamos  tentando...  tendo  feito,  ao  longo  desse 
processo, é ir trocando esta programação com a qual colocamos a televisão no 
ar, em 02 de dezembro de 2007, e construindo uma nova programação que 
atenda, responda aos pressupostos que estão na lei de criação da Empresa 
Brasil  de  Comunicação.  E  esses  pressupostos  fundamentais,  eles  estão 
construídos no conceito internacional da função de uma TV pública e estão 
definidos na nossa lei. Serve uma TV pública e estão expressos também no 
Art.  223 da nossa Constituição. Quando a nossa Constituição diz que deve 
haver  pluralidade,  complementaridade  pública,  estatal  e  privada,  ela  está 
dizendo que cada uma dessas pernas, do sistema de radiodifusão tem uma 
função e que ela se complementa. A perna público deve fazer aquilo que não é 
feito pelo estatal, aquilo que se comunique em nome do Estado ou de um ente 



do  setor  público,  e  aí  a  gente  tem  uma  série  de  televisões 
estatais/governamentais no país, que surgiram nos dez últimos anos e foram 
muito bem-vindas, porque, a meu ver, tornaram espectro eletromagnético no 
Brasil mais pluralista em sua utilização e temos o campo comercial que vem 
dos anos cinqüenta e que cumpre a função que impregnou aí o imaginário de 
todos os brasileiros. Durante muitos anos, nós achamos que só existia aquele 
tipo  de televisão.  O público  vem para  diferenciar,  vem para  complementar; 
fazer  aquilo  que  não  é  feito  nem  pelo  estatal,  pela  comunicação 
estatal/governamental,  nem  pela  comunicação  privada,  com  um  sentido 
fundamental  que é  contribuir  para  a  formação do homem e o exercício  da 
cidadania. Acho... não é para mim a definição mais precisa, e isso se traduz na 
nossa  lei,  ao  definir  a  natureza  da  programação,  que  tem  que  ter  viés 
informativo, cultural, científico, artístico e formador da cidadania. Então, acho 
que  essas  são  as  linhas  que  aí  estão  dadas  de  forma  institucional  e  que 
precisamos saber como traduzir melhor. O esforço da diretoria executiva da 
EBC seja..., sabe, das áreas, isso envolve todas as empresas, ou o jornalismo 
diz  respeito  ao aspecto  informativo.  A programação e a produção da outra 
parte da grade, o suporte, a formação de rede, o administrativo para propiciar 
os meios, o jurídico para viabilizar modelos de negócios, então o esforço de 
todas  as  áreas  da  EBC  é  no  sentido  de  que  nós  caminhemos  para  essa 
programação. Nós não nascemos do zero. Nascemos de uma programação 
que  nós  fundimos  a  partir  de  duas  outras,  que  eram  muito  mais 
governamentais do que públicas, então o balanço que a gente tem feito sempre 
aqui no conselho é, o que já trocamos.  Quando Helena já fez exposição sobre 
como evoluiu o jornalismo, Leopoldo fez exposição sobre programação, cada 
momento a gente tem novas evoluções dessa migração, até o momento em 
que  nós  teremos 100% de  programação  constituída  e  veiculada  pela  atual 
diretoria. Nós diríamos que hoje estamos perto de 50% do câmbio. E é sobre 
isso que a gente acha que a gente quer se colocar a disposição para debater,  
mas dando esse rumo para as pessoas, trocar vinte horas de uma vez não 
damos conta ninguém, nem uma televisão rica e comercial, porque a televisão 
é um processo produtivo e demorado, então, ninguém fará troca de vinte horas 
de programação. Nós queremos acelerar, estamos procurando acelerar e os 
novos  programas,  por  isso  nós  discutimos  a  audiência  e  qualidade,  nós 
queremos a cobrança pelos novos conteúdos, aqueles produzidos pela atual 
diretoria executiva, sob o marco regulatório da nossa lei. Então, se você for 
discutir  um programa que ainda está no ar  e  que não foi  substituído  ou a 
audiência dele para nós não vale muito, para nós vale muito o que já fizemos, e 
a  audiência  deles.  Quando você olha  a curva  de audiência,  se o conselho 
quiser discutir audiência ou quiser dados sobre audiência, o Roberto Faustino 
pode municiá-los bastante com elementos. Todos os programas construídos 
depois da nossa posse têm melhores audiências do que no passado, mas os 
do passado, nós não damos conta de tirar  nesse tempo todo, nesse pouco 
tempo que aqui estamos, dezoito meses. Eu não sei se eu ajudei com essas 
informações,  mas  acho  que  elas  são  importantes  para  entender  de  que 
programação nós vamos discutir, eu acho que devemos discutir a que estamos 
produzindo  e  claro,  apontar  do  passado,  olha,  passa  da  hora  de  tirar  o 
programa  do  ar.  Nós,  de  vez  em quando,  fazemos  uma  emergência,  olha 
precisamos tirar tal programa, porque este está gritantemente conflitante com o 
objetivo. Isso eu espero ter contribuído para o início desta discussão.



[pronunciamento fora do microfone]

Martins: Presidente,  através  desta  audiência  pública,  provavelmente,  nós 
devemos  ter  diversas  sugestões  e  apresentações,  que  serão  apresentadas 
para  a  televisão.  Deste  elenco  de  sugestões,  apresentadas,  quem  faz  a 
seleção  daquilo  que  poderá  ser  aproveitado  ou  do  que  não  poderá  ser 
aproveitado.

Presidente: bom, meu caro Martins, eu acho o seguinte, nós temos que levar a 
audiência pública a sério, no sentido de que nós temos que absolver o que for  
debatido aqui isso vai ser feito. Eu tenho a impressão que, de uma maneira, 
nós temos que recolher todas as sugestões e depois nós temos essa função de 
debater e nós temos a obrigação de incorporá-las ao projeto da TV pública, é 
assim que se  faz.  A  coisa  vem das  pessoas  que  são protagonistas  desse 
debate, que são eles que vão participar. Nós temos essa função de recolher 
essas observações, transmitidas à diretoria executiva e, se nós entendermos 
assim, porque nós somos, na verdade, a correia de transmissão estratégica 
desse  debate.  Então  nós  vamos  ter  que  fazer  isso  e  sugerir  a  diretoria 
executiva que aceite e execute este programa. Mas isso vai passar, claro isso é 
a  função  do  Conselho,  isso  vai  passar  pelo  nosso  crivo.  Eu  acho  que  ao 
mesmo tempo é uma coisa democrática, justa e que corresponde aquilo que o 
Conselho deve fazer. Nós demos... [pronunciamento fora do microfone]

Martins: é muito importante que, após colocado esse elenco de sugestões, e 
na avaliação destas sugestões, quais as que seriam adotadas ou usadas pela 
EBC, que fosse um consenso entre nós membros do Conselho e a diretoria 
executiva....

Presidente: é isso que eu estou propondo...

Martins: porque eu acho que...

Presidente: é exatamente isso que eu estou propondo...

Martins: só o Conselho precisa ter... quem conhece a tecnologia mesmo do 
sistema é a diretoria executiva.

Presidente: sem dúvida, mas acontece que o Conselho pode selecionar... a 
viabilizar, a possibilidade, a forma de executar é da diretoria executiva.

Martins: a forma de executar, digo, quais as sugestões a adotar?

Presidente: mas nós vamos fazer um debate aqui Martins, da mesma maneira 
que nós estamos fazendo agora.  A diretoria executiva vai  poder interferir  e 
deve poder interferir. 

Martins: é o que eu acho.



Presidente: deve  interferir,  isso,  senão  vai  ficar  uma  coisa  meio  pouco 
exeqüível,  né, então a diretoria executiva vai intervir.  Nós vamos fazer uma 
coisa bem aberta aqui  e vamos retornar aqueles que fizeram as sugestões 
porque que foi aceito, porque que não foi aceito. É assim que se faz. Eu acho,  
pelo  menos,  de  modo  que  todos  vão  poder.  As  várias  instâncias  da  TV, 
inclusive o público, que é o objeto, o objetivo que nós buscamos atingir, vai ter  
essa  participação  na  formulação  das  modificações,  se  for  o  caso,  das 
alterações ou das inovações da programação... Pois não?

(?): um esclarecimento  Presidente.  Com relação à forma de participação e 
cadastramento.  O  Edital  prevê  que  os  expositores  serão  previamente 
escolhidos pelo conselho curador e convidados pelo seu Presidente. O prazo é 
de 17 de junho a 02 de julho, para encaminhamento e, depois, nós não vamos 
ter reunião nenhuma neste período, antes da audiência. Como é que vai ser 
feita esta seleção?

Presidente: nós  vamos  ter  que...  nós  vamos  ter  que  nos  comunicar  via 
eletrônica,  para  que nós façamos uma votação via  eletrônica,  pra  escolher 
quem é que vai...

(?): é eu acho que nós temos que pensar nisso.

Presidente: pensar nisso, é.

(?): vem cá, Presidente. Esta sugestão do Intervozes. O Conselho vai discutir, 
por exemplo, transmissão pela internet. Aí nós teremos que ver aqui com o 
Secretário Executivo Dr. Ricardo Colar, se teremos condições técnicas. Eu não 
sei. Mas ele sugere ainda que a audiência seja por ordem de chegada ao local. 
Nós vamos acolher isso? 

Presidente: não.

(?): como será o nosso sistema? Eles estão dizendo que quem entrar. Olha, os 
interessados  a  participar  da  audiência,  devem ter  livre  acesso  ao  local  do 
evento,  podendo  ser  limitada  a  entrada  das  pessoas,  quando  o  espaço 
disponível se esgotar, após a lotação disponível no espaço. [pronunciamento 
fora do microfone] qual é o método que o Conselho vai usar?

[pronunciamento fora do microfone] 

Presidente: eles vão chegar e vão para o auditório.

(?): mas eles estão sugerindo que isso seja o critério de participação.

Presidente: não, não, tem participação, não. Espera aí, vamos ler isso direito.  
É o item 2, né isso?

(?): [falas sobrepostas]



Presidente: os interessados em participar da audiência pública devem ter livre 
acesso ao local do evento, podendo ser limitada a entrada de pessoas após a 
lotação  disponível  do  espaço.  [pronunciamento  fora  do microfone].  É,  sem. 
[pronunciamento fora do microfone]

(?): em  que  momento  o  Conselho  vai  escolher.  [pronunciamento  fora  do 
microfone]

Presidente: não, mas os expositores vão se inscrever, né, os expositores... 
[pronunciamento fora do microfone] certo. [pronunciamento fora do microfone] 
perfeito.  [pronunciamento  fora  do microfone]  são...  [pronunciamento  fora  do 
microfone]

(?): é isso que eu estou perguntando, como é que vai ser.

Presidente: não,  as  manifestações  estão  limitadas  a  5  minutos, 
[pronunciamento  fora  do  microfone],  no  máximo  em  5  minutos.  Né. 
[pronunciamento  fora  do  microfone]  está  no  Edital.  Diz  5  minutos.  Não,  5 
minutos. Agora, aí, nós temos que definir se vai ser por inscrição na reunião ou 
previa. Eu acho que, pra ser mais aberto, que devia ser na reunião. A inscrição 
na reunião é como em qualquer debate organizado. [pronunciamento fora do 
microfone].

(?): então temos que ter uma mesa de recebimento de inscrições. Então vamos 
ver as providências, tem que [pronunciamento fora do microfone]

(?): é  assim  que  tem  que  ser.  Eu  acho  melhor.  [pronunciamento  fora  do 
microfone]. O acesso à sala, ao ambiente, eu não tenho nada contra. Pode ser 
por ordem de chegada. Todo mundo vai chegando e vai ocupando...

(?): Presidente?

(?): nós não vamos criar uma forma de acesso que não tem sentido. Quem 
quer participar participa. É assim em qualquer audiência pública.

(?): Presidente?  O  Conselho  Curador  prevê  quantas  pessoas  estarão 
presentes neste ambiente que vocês referem. Nós devemos prever uma infra-
estrutura para receber cinqüenta, cem, cinco mil pessoas...

(?): acho  que  nós  temos  que  prever  uma  estrutura  maior  (ininteligível)  já 
diziam, né?. Então, nós podemos arrumar um local que tenha, pelo menos, 
capacidade de abrigar, eu diria trezentas pessoas?

(?): com acesso livre.

Senhor Presidente: com acesso livre.

(?):(ininteligível)  um  local  de  acesso  restrito,  então,  não  seria  conveniente 
termos um local como esse.



Senhor Presidente: porque também se nós fizermos em um local muito estreito, 
muito  exíguo,  com  pouca  gente  participando,  vão  dizer  que  a  gente  está 
bloqueando o debate, evitando o debate democrático. Na verdade não faz mal 
nenhum, desde que as pessoas... nós vamos ter problema. Vamos deixar claro 
o  seguinte.  Nós  vamos  ter  problema  nessa  audiência,  porque  quem  está 
habituado a esse tipo de debate, sabe que, de vez em quando aparecem lá uns 
descompensados,  mas  isso  também  faz  parte  da  democracia,  ter  os 
descompensados. Então, nós vamos ter, a menos que o sujeito queira atirar 
uma pedra em algum participante ou fazer uma agressão, aí não pode, mas o 
resto tudo pode.  [pronunciamento fora do microfone],  eu,  por  exemplo,  que 
discuto, bato boca com a torcida do Palmeiras, estou acostumado com isso. 
[pronunciamento fora do microfone] estou escaldado, não tem problema.

(?): Senhor  Presidente  nós  precisamos  esclarecer  melhor  esse  trecho.  Na 
forma de se está colocando e nos passou isso, fala dos expositores que são 
aqueles escolhidos pelo Conselho Curador e da (ininteligível) inscrições e estas 
inscrições, elas estão abertas no período de 17 de junho a 02 de julho e, na 
outra  página,  é  bem  claro  que  cada  expositor,  deverá  segundo  o  que  o 
conselho quiser... nós temos que definir aqui o que os expositores (ininteligível) 
a presidente como sendo um deles, mas fala que, caso haja um número maior 
de inscritos para falar do que o tempo disponível, será realizado um sorteio, 
então, estes inscritos me parecem que se referem as inscrições de 17 de junho 
a 02 de julho.

Senhor Presidente: não.

(?): porque veja, logo no início [pronunciamento fora do microfone]. Tem que 
complementar, é [pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: está certo, está certo.

(?): deverá haver uma complementação, se não vai se pensar que é só nesse 
período.

Senhor Presidente: perfeito, perfeito também.

Srª.: dos expositores eu lembro que houve também uma sugestão, se não me 
engano,  do  Conselheiro  Cavalcante  de  que  nós  convidássemos  um 
especialista em programação.... 

Senhor Presidente: João Paulo... 

Srª.: acho que sugeriram um nome naquele momento, não sei se está na ata 
(ininteligível) ou uma outra pessoa que pudesse ser convidada.

Senhor Presidente: eu me lembro muito bem que nós fizemos esta sugestão...

(?): alguém  pensou  num  nome  de  São  Paulo,  se  eu  não  me  engano, 
especialista. Mas eu não lembro agora o nome, não sei quem é.



Senhor Presidente: pensaram no professor da ECA, ele é conhecido... agora 
me deu um branco, mas eu estou ficando com Alzheimer mesmo, não tem 
problema. 

(?): Presidente,  eu  queria  sugerir  algumas  coisas  aqui,  para  o  Dr.  Luiz 
Henrique que foi quem preparou este material aqui do Edital, não é isto? Essa 
parte  do  item  3,  ficaria  basicamente  expositores  e  depois  viria  forma  de 
participação  e  aí  constaria  nesse  capítulo,  tudo  o  que  diz  respeito  aos 
expositores  que  está  bem  na  primeira  página.  Na  segunda  página,  nós 
colocaríamos, público em geral, que seria o item 4 e aí nós distribuiríamos o 
que se pensa como vai se dar esta participação, inclusive, corrigindo um texto 
que está aqui assim: o Presidente da audiência pública poderá permitir durante 
um  período  por  ele  definido  as  seguintes  manifestações.  Como  é  uma 
audiência pública, na realidade este texto não cabe, então seria melhor a gente 
colocar:  a  audiência  pública  constará  das  seguintes  manifestações  e  até 
aquelas não previstas e aí viria a manifestação de participantes, retornos de 
expositores,  manifestação  de  membros  do  Conselho  para  prestar 
esclarecimento  e  já  há  a  informação  que  será  tudo  registrado  por  meio 
eletrônico. Esse item é o item 4, que seria público em geral,  já que é uma 
audiência para a livre manifestação daqueles que quiserem organizadamente 
ou individualmente, entendeu? Então esse item3 aqui seria basicamente três 
expositores,  e  penso  que  hoje  nós  deveríamos  indicar  aqui  sugestões  de 
nomes que envolvessem os  aspectos  que a  Presidente  colocou,  conteúdo, 
novas  tecnologias,  especialistas  em  televisão,  por  exemplo,  haverá 
provavelmente uma tendência à audiência pública, tratar muito de conteúdo, 
novas mídias, novas tecnologias, acesso e diversidade. Então eu penso que, 
aqueles nomes que nós vamos indicar, eu tenho até sugestões de nomes aqui, 
devem também levar em conta essas dimensões que foram colocadas muito 
bem pela presidente. Então isso ajudaria o Dr. Luiz Henrique refazendo, a ter 
na  realidade  um  item  4  para  essa  participação  mais  da  parte  pública  da 
audiência,  a  parte  dos expositores,  seria  aquela de praxe,  para quando se 
forma uma mesa, que tem moderadores, tempo de exposição, possibilidade 
depois de um debate com o público, novos esclarecimentos. Não seria algo 
novo, surpreendente, seria o de praxe, é nas audiências públicas, quer nos 
debates públicos, sobre essas coisas. Então isso ajudaria a ter um formato hoje 
(ininteligível)  permitir  que seriam indicados e convocados, porque o prazo é 
exigível, já que a próxima audiência será no dia 09 de julho e as pessoas que 
deverão  ser  convidadas  normalmente  têm  uma  agenda  muito  atarefada  e 
deverão confirma ou não, está certo? Eu queria pedir, inclusive, que, para os 
conselheiros que estão tomando posse hoje, pudesse vir a cópia da ata da 
última reunião, para que eles pudessem ter, pelo menos, um pouco mais de 
informação sobre isso e também a programação que hoje a TV tem para que a 
gente possa começar a ter uma idéia de que como podemos contribuir.

Senhor Presidente: Luiz...

[pronunciamento fora do microfone]

(?): então, a primeira observação seria o seguinte, a gente acrescentou uma 
regra de que o procedimento do movimento da audiência vai se dar por, alem 



das regras no Edital,  norma definidas pelo Conselho Curador,  que a gente 
torna público, através do site da internet da empresa e do link do Conselho 
Curador, em complementação ao Edital, justamente para evitar que se tenha 
que republicar o Edital, o prazo é curto... feita com essa (ininteligível) a primeira 
orientação é de que toda orientação a gente procurar fazer por esta via, que o 
próprio Edital abriu de normas complementares editadas pelo Conselho e não a 
necessidade de alteração e republicação do Edital. Então essa a sugestão da 
gente ir aprimorando esta primeira (ininteligível) da audiência. O segundo, era 
justamente o seguinte, que o Conselho queria dar, digamos, preferência para 
quem se manifestasse com antecedência, até para se ter uma dimensão com, 
pelos menos, uma semana antes, que é a previsão ali das inscrições, digamos 
o  número  global  dos  participantes  e,  por  isso,  dar  essa  preferência  de 
manifestação  aos  inscritos.  Se  o  número  de  inscritos  extrapole,  há  aí  a 
previsão  de  sorteio  para  manifestação  dos  que  pedirem  e,  por  isso,  essa 
redação aqui  da letra  B ali  da parte  final  do Edital,  de que,  como há uma 
limitação temporal, os demais participantes que não foram inscritos, mas que 
venham ingressar, porque é livre, eles vão poder usar da palavra, conforme o 
espaço de tempo que tiver disponível, então, por exemplo, sugestão, para não 
restringir o espaço só para os inscritos, se pode limitar um tempo, por exemplo, 
se vai ser uma hora para exposição e mais uma hora para manifestação de 
inscritos,  se  deixa  mais  uma  hora  disponível  para  os  participantes  que 
aparecerem no local. É só uma questão de complementação de normas para 
se definir isso. Por exemplo, se tem um número maior de inscritos para falar 
em uma hora, esses inscritos vão ser sorteados para ter preferência, para falar 
na hora determinada por este Conselho. Agora, aquele que não, por exemplo, 
foi inscrito e não conseguiu falar, ele, no momento seguinte, ainda vai poder 
solicitar a sua manifestação lá no local, mediante a solicitação ao Presidente. 
Agora imagine, situações diversas podem acontecer e que tem que ter esta 
discricionariedade  por  Presidente  que  vai  estar  conduzindo  este  trabalho, 
porque  não  vai  ser  possível  todos  falarem,  então  há  uma  garantia  de 
manifestação a partir dos inscritos que se anteciparam e se preocuparam em 
se inscrever com antecedência, esses vão poder, já garantido ali  pelo Edital 
poder se manifestar e aí a minha sugestão é manter essa discricionariedade 
que o  Presidente  na  condução  dos trabalhos,  conforme a  participação  dos 
presentes,  abrirá  a  manifestação  e  isso  poderá  ser  organizado  com 
antecedência, dizendo: olha, tantas horas ou tantos minutos para o grupo de 
inscritos e tantos minutos para os presentes. Imagine se, no momento, não 
aparecem além dos inscritos, só os inscritos. Aí pode prorrogar o tempo e ter 
uma outra rodada de manifestação já previamente inscrita. Então, acho que é 
importante  manter  essa  flexibilidade  e  a  administração,  digamos,  dessa 
audiência, poder identificar com antecedência, pelo menos de uma semana, 
esse quantitativo de inscritos que a gente já sabe que são certos e que vão 
estar presentes, sem com isso, restringir aquela possibilidade de manifestação 
no momento de pessoas que vão participar sem estarem inscritos. Então por 
isso que esta alínea B de manifestação de outros participantes de (ininteligível) 
que são aqueles que não estão inscritos...

(?): poderia ser facultativo, não deveria vir necessariamente neste formato no 
Edital.  Porque é facultativo ao Presidente da audiência,  no caso de não ter 
inscritos, ampliar o tempo, entendeu? Está um pouco rigorosa demais. É como 



se fosse objetivo, só isto. Então facultativamente você teria a opção ampliar até 
para... já começa dizendo: não, vai ter três minutos, vai ter dois minutos. Vão 
estar os 100 inscritos pelo Edital anteriormente e os 50 que estão aqui. Até 
porque a finalidade geral é a audiência pública no sentido de consulta, consulta 
ampla e abrangente,  entendeu? Então,  se viçar  no texto  como está aqui  é 
limitativo.  Eu estou entendendo o que você está dizendo. É algo facultativo 
para o Presidente poder conduzir a audiência de uma forma muito correta.

(?): outra coisa. Nós vamos escolher então os expositores para o dia. Como 
vamos ter  quatro horas de audiência,  esses expositores não vão poder  ser 
muitos, porque senão ocupa todo o espaço e tem que definir o espaço deles 
também, para permitir que (ininteligível) para as manifestações que surgirem 
na hora, né?

Senhor Presidente: perfeito.

(?): muito  terão  a  contribuição  ali...  Nós  não  sabemos  como  vai  ser  essa 
audiência,  quantas  pessoas  virão,  mas,  muitos  se  inscrevem na  hora  para 
falar...

Senhor Presidente: nós vamos ter que discutir aqui, como é que a gente vai 
dividir  esse tempo,  entre  os  expositores  e  os  manifestantes,  e  os  que vão 
intervir na discussão. Eu não sei, acho que também as exposições elas têm 
que ter um tempo razoável para que elas façam sentido, não é? Você não vai 
dar  10  minutos  para  o  cara  fazer  uma  exposição.  Então  nós  temos  que 
imaginar qual é o número de expositores, eu acho que a gente tem que dar um 
tempo razoável para as exposições. Eu imagino que a gente possa fazer meio 
a meio, duas horas para as exposições e duas horas para os debates. Para 
que as exposições tenham conteúdo, tenham substâncias se não a coisa não 
vai. [pronunciamento fora do microfone]. Eu não sei, eu estou lançando essa 
idéia...

(?): mas se 45 minutos para cada exposição, que é uma hora-aula, a gente 
pensa assim...

[pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: não. Pode fazer...  vamos fazer trinta minutos para cada 
exposição, está bom. [pronunciamento fora do microfone]. Vinte é pouco, vinte 
é pouco,  eu vou dizer...  vinte  uma coisa desse tempo moderno em que as 
pessoas não pensam, só falam besteiras. Vinte é pouco... [pronunciamento fora 
do microfone] desculpa. Mas é um negócio irritante, desculpa, vinte minutos, 
não dá para você...

(?): Senhor Presidente?

Senhor  Presidente:  pois  não?  Não  localizei.  Não,  estou  falando  com  o 
professor da Unicamp. Vá.



(?): Presidente estou aqui falando com as colegas (ininteligível) para interpretar  
essa (ininteligível).  Eu acredito que a audiência pública deve ser um espaço 
que privilegie a palavra do público e eu fico um pouco...  nós estamos aqui 
conversando um pouco e talvez o espaço para as exposições. Primeiro, quem 
serão os expositores? Eu acho que a presidente, sem dúvida alguma. Mas nós 
estamos pensando... não sei se há necessidade de mais exposições. Eu acho 
que  as  pessoas  conhecem  TV  pública,  suponho,  as  pessoas  que  vem  à 
audiência... 

Senhor Presidente: não, não ,não...

(?): só  pra  concluir...  as  pessoas  conhecem a  TV pública,  as  que  virão  à 
audiência certamente conhecem, estarão motivadas para vir, porque conhecem 
a TV pública, os problemas da TV pública, as conquistas da TV pública, então, 
a  nossa  sugestão,  seria  de  que  nós  limitássemos  o  nosso  tempo  de 
exposições, ampliássemos a participação do público e déssemos, isso sim, ao 
final, um tempo para as respostas, explicações, da diretoria da EBC. Esta é a 
nossa sugestão Presidente.

Senhor Presidente: não, perfeito. Obrigado. Eu estou dizendo que nós vamos 
ter a exposição da presidente na verdade vai ser... a exposição da presidente 
vão se seguir as exposições dos que se inscreveram para fazer, ou seja, do 
público que está interessado em tratar da questão. Não é o chapa-braquismo. 
[pronunciamento fora do microfone]. Não é aula, não. É na verdade um debate 
já, de uma certa maneira, organizado. [pronunciamento fora do microfone]. Não 
sei não, é porque você vai ter expositores que não são aqui... [pronunciamento 
fora  do  microfone]  é,  na  verdade,  por  exemplo,  vou  dar  o  exemplo  do 
Intervozes,  o pessoal  do Intervozes quer  fazer  uma exposição sobre o seu 
ponto  de  vista  a  respeito  da  TV  pública,  entendeu?  Não  é  isso  Luiz? 
[pronunciamento fora do microfone]  então...  claro...  [pronunciamento fora do 
microfone] não, não, não, ninguém limitou a um, a gente pode convidar, fazer 
sugestões sobre os expositores. Porque, na verdade, é o seguinte, nós vamos 
ter  expositores  inscritos,  não  é  isso?  [pronunciamento  fora  do  microfone] 
convidados e outros inscritos. [pronunciamento fora do microfone] eu acho, na 
minha opinião, sujeita à contestação, eu acho que nós devíamos abrir espaço 
maior  para a manifestação de gente que é fora da empresa que não é do 
Conselho; a minha opinião... não sei se vocês estão de acordo.

(?): os  expositores  serão  previamente  escolhidos  pelo  Conselho  Curador, 
então como diz a Conselheira Irma, isso tem que ser hoje, tem que ser definido 
hoje,  por que....  [pronunciamento fora do microfone] é de quem o Conselho 
definir...

Senhor Presidente: o que nós estamos discutindo aqui... vamos botar ordem no 
coreto, o que nós estamos discutindo aqui é que nós devemos limitar o máximo 
os  expositores  oficiais  e  deixar  para  que  os  outros  tenham  voz  e  tenham 
oportunidade  de  se  manifestar.  Essa  é  a  minha  opinião,  não  sei  qual  é  a 
opinião do Conselho. [pronunciamento fora do microfone] 



Srª.:  digamos  que  ele  vai  fazer  um  contraponto  à  exposição  da  diretoria 
executiva que pode ser o outro, mas acho que a diretoria executiva tem que 
expor  o ponto de vista  do que foi  feito,  mas o que está se debatendo é o 
processo  de  implantação,  até  aqui  foi  o  que  foi  feito  [boa  tarde  Ministro]. 
Presidente, com sua licença, (ininteligível) a chegada do Ministro Juca Ferreira, 
e isso significa que o Ministro Franklin tenha chegado, eu queria registrar a 
chegada...  [pronunciamento fora do microfone] não veio no mesmo...  queria 
registrar a chegada do futuro Conselheiro Daniel Araão Reis, sugerindo que 
esgotada essa discussão, o senhor ainda pudesse dar-lhe posse...

Senhor  Presidente:  não...  eu  vou  dar  posse...  eu  vou  interromper 
momentaneamente a discussão para dar posse ao Conselheiro Daniel Araão 
Reis. Façamos um pequeno intervalo para que ele possa se apresentar e tomar 
posse, rapidamente. Falar um pouquinho.

Sr.  Daniel:  eu não preparei  nenhum improviso,  agradeço,  muito  honrado,  a 
lembrança  do  meu  nome  para  fazer  parte  desse  Conselho,  inclusive  para 
substituir  um professor  que,  em função  da  sua  experiência  de  certo  modo 
insubstituível Professor Vanderlei Guilherme, não sou um homem de televisão, 
sou um acadêmico, professor de história contemporânea e esperam que não 
se arrependam da minha nomeação, espero contribuir construtivamente aqui 
para melhorar a nossa TV Brasil, penso que é o objetivo de todos nós e é a 
demanda da nossa sociedade. Tenhamos uma TV pública dinâmica, efetiva e 
que contribua para melhorar a sociedade brasileira. 

Senhor Presidente: obrigado, Professor Daniel [aplausos].

[pausa - pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: pois não... pois não....

(?): eu queira dar uma sugestão ainda, de acordo com que o Laurindo e a 
Helena colocaram e, Irma, né, está aqui ansiosa tentando combinar. Penso que 
deveríamos  ter  a  Presidente  da  EBC  e  devemos  ter  debatedores,  três 
debatedores, por exemplo, com um tempo limitado de dez a quinze minutos, e 
ter os expositores, o máximo possível. Porque, há uma preocupação dela aqui  
que haja também uma visão diferente da EBC, da presidente da EBC como um 
todo. Um outra pessoa somente, não contemplaria uma diversidade de opinião, 
então seria a presidente da EBC e mais três debatedores, com tempo limitados 
e se abriria então aí, para os expositores críticos, para o público em geral. Isso 
permitiria, na verdade, um formato, com mais objetividade e, ao mesmo tempo, 
a partir da fala, do depoimento, da apresentação da pessoa que está à frente 
da empresa como um todo e, ao mesmo tempo, das políticas que estão sendo 
praticadas. 

Senhor  Presidente:  eu  acho  uma  boa  idéia  essa.  Fazer  uma  mesa  com 
expositores e alguns (ininteligível) . acho que assim a gente mataria uma boa 
parte dos problemas. Sem prejuízo dos outros que... [pronunciamento fora do 
microfone] você não quer, não gosta... [pronunciamento fora do microfone]



(?): eu posso colocar uma coisinha?

[pronunciamento fora do microfone]

(?): acho que não é uma audiência pública, acho que vira uma palestra, um 
debate ou alguma coisa assim...

(?): mas professora, eu não gosto muito de falação não, mas... as audiências 
do nosso parlamento, por exemplo, são assim, nesse formato.

(?): mas você acha aquilo democrático?

(?): eu  acho.  Eu  acho,  a  audiência  pública  sobre  a  criação  da  TV  Brasil, 
dezessete pessoas falaram e foi uma audiência muito democrática, foi sim. Eu 
acho que é um contraponto, vai falar a diretoria executiva, cinco minutos, e 
uma ou duas ou três, acho que é essa a visão, até porque eu poderia estar 
aqui antes advogando sobre o (ininteligível) a diretoria e os outros. Eu acho 
que a proposta da Irma é no sentido de agregar pluralidade de opiniões...

(?): exatamente, mas não com uma mesa sentada e o público embaixo...

(?): não sei se sentado ou se em pé...

(?): não, você está entendendo o que eu estou falando. Acho que vai contra a 
idéia da audiência pública.

(?): bom eu não sei,  eu não tenho voto no Conselho, eu só estou falando, 
manifestando uma opinião.

(?): eu posso fazer uma sugestão?

Senhor Presidente: claro, claro... faça.

(?): eu acho que, no momento, que a gente colocou uma audiência pública, eu 
acho que deve ser do público inscrito, eu acho que a presidente deve fazer 
uma exposição inicial,  curta, dando às boas-vindas, apresentando em linhas 
gerais o nosso trabalho... eu acho importante para nós da diretoria executiva é 
termos palavra ao final, porque nós vamos poder ouvir as ponderações e ouvir 
as criticas e vamos poder tentar, talvez, nem consigamos, mas vamos poder 
tentar responder alguma coisa. Eu acho que se a gente trouxer pessoas fora 
destas inscrições, que são de entidades da sociedade para fazer exposições, 
elas estão fazendo exposições para quem? Para o Conselho Curador,  mas 
este dia é o dia do Conselho Curador ou (ininteligível) entidade ou sociedade, 
façamos isso  numa outra  oportunidade,  vamos trazer  alguém para  falar  da 
programação, professor, para fazer palestras a serem ouvidas e aproveitadas 
pelo Conselho. Eu acho que o dia é da sociedade e gostaria de pedir,  um 
tempinho, cinco minutos depois,  para que nós possamos responder alguma 
coisa.



Senhor Presidente: não, não... acho que você tocou num ponto essencial. Ela 
tocou no ponto central. Eu, na verdade, eu volto atrás naquilo que eu falei. Eu 
acho que a gente deve dar o maior espaço possível para que o público se 
manifeste.  Eu  acho  que  isso  é  que  é  na  verdade,  o  espírito  as  audiência 
pública. Pois não, Daniel.

Sr. Daniel: eu queria endossar este ponto de vista, reforçar a concepção da 
audiência pública, que eu prezo muito, acho muito interessante essa proposta, 
inclusive,  penso que nós poderíamos,  no  futuro,  planejar  uma dinâmica de 
audiências públicas permanentes,  inclusive  em vários lugares do país,  para 
que  a  gente  pudesse  ouvir  a  sociedade  e  na  elaboração  do  formato  da 
audiência eu também concordo que o lugar da audiência é para o público se 
manifestar. Penso que a audiência poderia ser aberta, com uma intervenção 
que pudesse apresentar o trabalho realizado, os objetivos planejados e depois, 
nós abríssemos a palavra,  eu não sei  se essa palavra exposição é a mais 
própria, ou palestra acho que é uma crítica, aliás, está aberto a receber críticas 
e propostas, acho que... e aí, também concordo com a (ininteligível) pode fazer 
mini-intervenções, mas também evitar as máxis, acho que quinze minutos seria 
uma (ininteligível)  boa,  a  gente  teria  em duas horas  oito  intervenções,  oito 
propostas, críticas, para que a gente pudesse submeter o nosso trabalho à 
crítica e receber sugestões e depois abrir o debate, aí o conselho de curadores 
poderia ter o seu espaço.

Senhor Presidente: aí eu estou de acordo. Aí na verdade nos perderíamos um 
pouco na qualidade do debate, mas daria oportunidade a mais gente falar. Aí 
depende da capacidade de síntese de cada um, não é, saber expor bem o seu 
ponto de vista e fazer a sua crítica, acho que está certo,  é isso. Obrigado, 
Araão... Daniel. Muito bem, então, nós chegamos a esta fórmula, a exposição 
da presidente da diretoria executiva e em seguida abriríamos o debate. Ok? 
[pronunciamento  fora  do  microfone]  o  Luiz  fez  uma  sugestão  e  eu  vou 
submeter aqui  ao plenário,  é o seguinte:  trinta minutos seriam dedicados a 
exposição  inicial  à  exposição  da  diretoria  executiva.  Cento  e  vinte  minutos 
seriam destinados aos inscritos, o que permitiria vinte e quatro manifestações, 
[está  certo  esta  tua  matemática?  Acho  que  sim --  pronunciamento  fora  do 
microfone]. Não, não, nós estamos propondo que cinco minutos é muito pouco, 
acho...  o  Daniel  tinha  proposto  quinze minutos,  cada  intervenção para  que 
tivesse o mínimo de sentido. [pronunciamento fora do microfone].

(?): eu acho que a gente deve propor dez, com licença, porque eu acho que a  
pessoa se organiza para falar o que é essencial, porque se não...  ah, eu vi 
andando por ali...muitas vezes se utiliza coisas que não são necessárias, então 
acho que em dez minutos a gente teria objetividade. A Tereza deu um dado 
que eu julguei muito importante, que na outra audiência nós tivemos dezessete 
intervenções. Então, acho que nos dá uma idéia de que a gente pode vir a ter 
dezessete ou entre quinze e vinte intervenções. Eu acho (ininteligível) de dar 
espaço, exatamente, já dá quase três horas, mas há meia hora, mas respostas, 
mas o ambiente, acho dez minutos seria uma coisa... as pessoas se preparam, 
porque se eu sei que eu só tenho dez minutos, eu venho com objetividade, né 
então  quanto  mais  a  gente  dá  oportunidade  de  ouvir  mais  pessoas,  mais 



manifestações da sociedade, que é o objetivo da audiência, acho que central, 
da gente estar ouvindo a sociedade.

[pronunciamento fora do microfone]

(?): deixa tentar aproximar a proposta do Luiz. Quatro horas serão duzentos e 
quarenta  minutos.  Se  vinte  pessoas  fizerem  intervenções  de  dez  minutos, 
serão duzentos minutos, se o expositor em nome da televisão falar trinta, serão 
duzentos  e  trinta;  dez  minutos  serão  consumidos  nestas  idas  e  vindas,  o 
presidente vai fazer a apresentação e aí passa a palavra para um, para um e 
para outro...

[pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: são trinta minutos para as respostas no final. Não, o dela 
não dá... [pronunciamento fora do microfone] desse aqui dá....

(?): então vamos reduzir para dezoito... [pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: ele propôs que a gente dedicasse sessenta minutos para 
aqueles que quisessem se inscrever na hora, quisessem se manifestar. Acho 
que é justo (ininteligível) é o espírito da coisa isso aí. Ok? O que nós votamos? 
[pronunciamento fora do microfone] são doze, são doze.

(?): doze o quê?

Senhor Presidente: as manifestações mais longas, são doze... [pronunciamento 
fora  do  microfone]  é  razoável  né?  [pronunciamento  fora  do  microfone]  as 
inscrições no local... [pronunciamento fora do microfone]. Vamos na verdade 
estabelecer, na hora a gente vai ter que administrar isso com cuidado para não 
passar a palavra, com cuidado, administrar com cuidado para fazer com que o 
número maior de pessoas participe.

(?): sei que a regra tem que sair hoje, né? Se não sair hoje não vai funcionar. 
[pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: votamos.  [pronunciamento fora do microfone]

(?):(ininteligível) eu queria discutir um pouquinho Senhor Presidente com sua 
permissão,  a  forma  de  divulgação  da  audiência,  porque  nós  sabemos  o 
seguinte, para ser democrática, tem que ser amplamente divulgada, agora, se 
for maciçamente divulgada, nós não teremos condições de realizá-la, porque 
corremos o risco de aparecerem duas mil pessoas, coisa que nós não teremos 
conta  de  fazer.  Então,  eu  queria  relatar  o  que  já  fizemos  em  matéria  de 
divulgação.  [pronunciamento  fora  do  microfone].  Então  estou  querendo  só 
apresentar gente, eu aqui sou funcionária do Conselho, só quero expor aqui  
que houve a publicação no Diário Oficial, a publicação do Edital e a publicação 
da audiência pública. No site www.tvbrasil.org.br, que é o site da televisão, no 
site  institucional  da  EBC,  www.ebc.com.br,  e  a  comunicação  da  EBC,  ali 
representada pela Malu, têm divulgado releases para a imprensa e alimentado 
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com estes  informativos  sobre  a  audiência,  os  (ininteligível)  de  comunidade 
acadêmica, instituições organizadas (ininteligível) pensamento de (ininteligível) 
pública, tipo o Intervozes, FMDC, etc., comunidade acadêmica, comunicadores 
em  geral,  uma  lista  enorme  de  interlocutores  que  se  relacionam  comesse 
processo,  por  exemplo,  comunidade  do  audiovisual,  FENAJE,  que  é  a 
representação dos jornalistas e dos produtores audiovisuais e etc. isso é o que 
temos feito. O que eu queria dizer a EBC não colocou uma chamada sobre isso 
em nenhum de seus canais.  Agora, se assim desejar o Conselho, faremos. 
Agora,  com  o  ciente  fixe,  fiquemos  todos  de  que  um  bombardeio  dessa 
informação  pode  dar  numa  situação  que  nós  teremos  dificuldade  de 
administrar... é porque eu já fui perguntada por um Conselheiro se nós fizemos 
chamadas nos veículos. Eu to dizendo, não, não fizemos, só fizemos isso, os 
sites e a divulgação do informativo sobre ela e do Edital através das listas de e-
mails da comunicação social.

(?): eu tenho uma pergunta. Aqui a gente diz no Edital que as inscrições serão 
realizadas em formulário próprio, disponibilizado a partir do dia 17 de junho. A 
gente já tem inscrições? São quantas que nós temos no momento?

[pronunciamento fora do microfone]

(?): até ontem eu sabia de três.

(?): o secretário executivo deu uma saída por algum problema, certamente, 
porque ele só faz cuidar de problemas, mas ontem eu tinha notícia de três.

(?): somente  três,  então a  divulgação ainda está  pequena.  Quer  dizer  nós 
temos que ampliar e temos que definir o limite de ampliação.

[pronunciamento fora do microfone]

(?): eu acho interessante divulgar pela própria televisão, para não criar uma 
imagem de  uma coisa  defensiva.  A  imagem do  processo  e  tão  importante 
quanto o próprio processo, quer dizer a EBC se sente à vontade num processo 
de consulta e divulga. Acho bom criar este clima de positividade em relação à 
audiência.

(?): obrigada. Corrigindo a Carla informa que já subiram para oito as inscrições. 
[pronunciamento fora do microfone].  Perfeito  Ministro,  obrigada.  Eu também 
acho e concordo consigo. Acho que nós dar transparência à realização. No site 
da televisão ela  está rodando,  toda hora aparece “Audiência pública da TV 
Brasil”, ela está rodando lá permanente, mas eu acho que a gente pode fazer 
uma chamada na televisão e nas emissoras de rádio e um texto na Agência 
Brasil.  Acho  que  é  mais  ou  menos  isso  que  o  Conselho  espera. 
[pronunciamento  fora  do  microfone].  Fala  Garcez,  explica  isso. 
[pronunciamento fora do microfone].

(?):... fazer a transmissão pela NBR, o único evento que pode surgir é o evento 
do  próprio  Presidente  da  República.  A  internet  é  uma  questão  técnica 



[pronunciamento fora do microfone]. Não, não tem nada [pronunciamento fora 
do microfone]

(?): a NBR não colaboraria não?

(?): pois é, pois é, a NBR pode transmitir, o único evento que pode sobrepor...  
[pronunciamento fora do microfone]

(?): pela internet é a RPN... RNP...

(?): RNP. Sim, mas de qualquer maneira, a gente poderia gravar e aguardar o 
sinal  e  transmitir  pela  RNP.  De  qualquer  maneira,  teria  que  ser  feita  a 
captação.

(?): os  eventos  dessa  natureza  do  Ministério  da  Cultura  estão  sendo 
transmitidos via internet. É um sucesso imenso, já tivemos trinta mil pessoas 
on-line acompanhando audiência pública... já tivemos mais, trinta mil eu tenho 
certeza,  porque  eu  perguntei  na  hora,  quantas  pessoas  estavam.... 
[pronunciamento fora do microfone] RNP. [pronunciamento fora do microfone] é 
isso. Acho que é bom...

(?): nós  temos  condições  Colar  de  fazer  isso?  [pronunciamento  fora  do 
microfone]

(?):.... eles já fazem os timbres do sinal da NBR, eles recebem esse sinal da 
transmissão do ARLA...

(?): posso falar? Via internet...

(?): no  caso,  no  caso  da  internet  nós  vamos  ter  que  dispor  (ininteligível)  
entrega desse sinal lá na ANP, para que eles possam fazer o (ininteligível).

(?): na EBC.

(?): exatamente, a gente tem que ver o ponto, local de realização disso pra a 
gente poder (ininteligível) sinal da ANP para entregar nos equipamentos deles 
para eles poderem fazer esta transmissão lá.

(?): bom, então o que nós podemos dizer é o seguinte, que a EBC, Presidente, 
sobre a demanda da internet é que nós vamos examinar, né, Dr. Colar? Vamos 
examinar e fazer um esforço para transmitir pela internet. E o NBR no dia... o 
NBR, como sabem os conselheiros, não é um canal exatamente como a TV 
Pública e a TV Brasil, ele é um canal que operamos para o governo federal.  
Quando há eventos de transmissão de atos do governo, como eventos com o 
Presidente da República, eles têm prioridade, mas isso é uma coisa bastante 
imprevisível.  O  NBR  (ininteligível),  como  o  Garcez  disso,  dentro  da 
disponibilidade de agenda ou mesmo no intervalo daquilo ele estará cobrindo, 
porque  é  uma  política  pública  de  comunicação.  [pronunciamento  fora  do 
microfone] e a helena fará naturalmente com que os canais, nos canais que 
dirige nos canais públicos em que dirige o jornalismo, cobertura jornalística 



desse evento, que é um evento... mas não cabe aí a transmissão ao vivo. Há 
um outro aspecto que eu queria que ficasse definido do ponto de vista prático,  
o local, né? Está definido o local? [pronunciamento fora do microfone] CNTC? 
Todas as providências práticas que os conselheiros propõem hoje, porque na 
EBC é  assim,  a  gente  tem que...  sabe...  tudo  ali  tem coisas,  tido  tem um 
procedimentos  legais,  que  precisam  ser...  encaminhamentos... 
[pronunciamento fora do microfone] Presidente fechou o calendário de horas, 
de falação?

Senhor  Presidente:  não,  não,  temos  que  discutir  ainda  a  organização  do 
debate,  está bom assim? [pronunciamento fora do microfone]  Posso repetir 
assim como ficou? Ficou assim, trinta minutos para a exposição inicial, cento e 
vinte, dez minutos para cada um dos inscritos, sessenta minutos para as outras 
intervenções... [pronunciamento fora do microfone]. Repito: trinta minutos para 
a sua exposição inicial, cento e vinte minutos para os inscritos, dez minutos 
cada um, [pronunciamento fora do microfone], cento e vinte [pronunciamento 
fora do microfone] isso, doze pessoas, sessenta minutos para manifestações 
dos  demais  que  se  inscreveram  (ininteligível)  dos  participantes  que  se 
inscreverem na hora (ininteligível) trinta minutos para os esclarecimentos da 
diretoria executiva, ok? Ou do Conselho [pronunciamento fora do microfone] 
está bom assim? [pronunciamento fora do microfone] vamos? Vamos nessa 
então. [pronunciamento fora do microfone]

Senhor Presidente: se for pela internet, porque não? [pronunciamento fora do 
microfone] você está deixando muito arbítrio para o presidente e isso é uma 
vantagem  ou  um  prejuízo  também [pronunciamento  fora  do  microfone].  eu 
participei de alguns debates com interatividade e se a discussão e eu acho que 
essa  discussão  é  de  interesse  de  muita  gente,  isso  vai  trazer  um número 
enorme de pessoas interessadas em participar. 

(?): mas haverá tempo de responder a estas pessoas durante a sessão?

[pronunciamento fora do microfone]

(?): outra coisa, acho que é preciso definir (ininteligível) composição da mesa 
(ininteligível) 

Senhor  Presidente:  Irma,  você quer  (ininteligível)  secretariar  essa audiência 
pública, você está convidada a ficar do meu lado me puxando a orelha se eu 
fizer alguma besteira, provavelmente farei várias. Ok? Esse ponto também... O 
negócio  da  interatividade  eu  acho  melhor  a  gente  deixar  para  a  próxima, 
porque vai ser uma avalanche e a gente não vai conseguir... e aí você deixa o 
pessoal insatisfeito. Entendeu? Não responde. Esse negócio de levar pergunta 
para casa isso não funciona. O cara fica chateado. Ok. Isso? O que mais que 
nós temos? [pronunciamento fora do microfone]. Eu tenho a impressão que, 
talvez fosse conveniente que... uma sugestão, que nós fizéssemos depois uma 
espécie de resumo da audiência e publicássemos no site da....  que alguém 
fizesse a transcrição e publicasse no site para ficar registrado, está ok? Tem 
mais  algum  ponto,  aspecto,  que  nós  não  levamos  e,  consideração? 
[pronunciamento fora do microfone].



(?): [pronunciamento fora do microfone] as propostas que fossem formuladas, 
de modo que a gente pudesse dar uma sequência à audiência pública.

Senhor  Presidente:  claro,  claro  [pronunciamento  fora  do  microfone]  as  que 
vierem por escrito, por e-mail, nós... e da degravação a gente também já tira as 
propostas.

(?): Presidente,  eu  não  tenho  uma  solução,  mas  tenho  um  problema,  na 
medida em que vão ser conectadas pessoas pela internet, pessoas que vão 
acompanhar e participar. Eu sei da dificuldade de gerar uma interatividade e 
precisa de uma infra-estrutura mínima, é a primeira audiência pública, mas que 
tal canalizar as questões para um painel, que fique no site. O Conselho não vai 
ter site? Ou ainda não tem? Não é isso? [pronunciamento fora do microfone] ou 
da EBC, que fiquem as questões, pois de alguma maneira é bacana que o 
Brasil  participe, nem todos podem comprar uma passagem e se transportar 
para o local da... [pronunciamento fora do microfone] é. A pessoa na hora bota: 
olha, eu acho que está faltando questão... pode vir muita contribuição para uma 
reflexão crítica das estratégias de contribuição da TV pública. Acho que não 
deveria desperdiçar esta oportunidade. Deveria usar isso a nosso favor. É só 
criar  um  sistema  de  recepção,  mesmo  que  não  use  imediatamente 
[pronunciamento fora do microfone] 

(?): vamos ver se dá para dialogar com essa preocupação do Ministro Juca. Se 
nós tivéssemos a audiência instalada, a mesa instalada, e tivéssemos ao lado 
um  computador  com  acesso  à  internet,  onde  receberíamos  comentários, 
sugestões, críticas, mesmo que elas não fossem tratadas durante a audiência, 
depois,  poderia  ter  uma  comissão  organizadora  que  responderia  a  estas 
demandas ou que canalizaria e encaminharia para quem responsável retornar 
aos... e aí na... tem que ver aqui, se ao fazer a transmissão dos programas, 
colocar o endereço deste, [pronunciamento fora do microfone] na chamada: 
olhe encaminhe sua mensagem ou... tente dialogar com a audiência através 
desse endereço eletrônico. Isso não resolve Ministro?

(?): [pronunciamento fora  do microfone]  a  minha preocupação maior  é  não 
desperdiçar  as  contribuições  possíveis  que  podem vir  via  internet,  então  a 
interatividade é um aliado. A obrigação de responder talvez seja excessivo, 
porque vamos supor que venham trinta mil mensagens, ninguém responderá, 
então  criará  uma  frustração  então...,  mais  importante  do  que  responder  é 
assimilar  o  conjunto  da  preocupação  a  acabará  se  manifestando  por  esse 
meio.  Acho que esse é  o  aspecto  principal,  então eu,  nessa primeira,  não 
criaria  a  obrigação  de  responder,  mas  criaria  a  obrigação  de  que  será 
considerada no processo de avaliação das contribuições da audiência pública, 
eu acho melhor assim, porque usa a interatividade no que ela tem de melhor, a 
possibilidade  de  ampliar  a  contribuição  para  o  desenvolvimento  de  uma 
consciência crítica. [pronunciamento fora do microfone] 

Senhor Presidente: eu vou aqui fazer um pedido, como na verdade... eu tenho 
que  ter  um  resumo  do  que  foi  dito  aqui,  porque  eu  vou  falar  com..., 
lamentavelmente, eu vou falar com ele... então eu tenho que ter um resumo do 



que foi decidido para eu não pisar na bola. [pronunciamento fora do microfone] 
lamento muito [pronunciamento fora do microfone]. Nós temos ainda alguma 
questão a ser tratada além dessas. [pronunciamento fora do microfone]

(?): o material que o Conselho vai receber nesse prazo que está no Edital de 
17 de junho a 02 de julho, né? Como é que vai ser selecionado isso, enfim...

(?): exato. Assim, talvez um grupo de trabalho ou alguma coisa assim, antes da 
reunião do Conselho (ininteligível)

(?): só mais uma coisa então Senhor Presidente. Com estas regras aprovadas 
aqui, como elas não vão entrar no Edital porque já está publicado, a não ser 
que eu tenha comido mosca... Nós vamos divulgá-las como? [pronunciamento 
fora do microfone]

Senhor Presidente: no site da EBC.

(?): no site da EBC. Ta.  E quem vai  redigir  isso? [pronunciamento fora do 
microfone]  está.  Mas  sem juridiquez,  porque  estas  regras  são  novidades... 
[pronunciamento fora do microfone].  Então tem que por no ar logo,  prazo... 
[pronunciamento  fora  do  microfone]  até  as  seis  da  tarde,  está  obrigada. 
[pronunciamento fora do microfone].

Senhor Presidente: a seleção [pronunciamento fora do microfone] a seleção 
das sugestões, quem vai fazer. Eu acho que teria que ser um grupo formado 
dentro do Conselho, então aí, nós poderíamos formar um grupo digamos de 
três conselheiros... [pronunciamento fora do microfone]

(?): eu posso fazer consolidação das propostas, das sugestões...

(?): críticas, essas coisas...

[pronunciamento fora do microfone]

(?): não. De toda a audiência, após.

(?): acho que haverá  uma degravação,  que também ajuda.  Acho que será 
gravada.

Senhor  Presidente:  dado  o  tamanho  do  trabalho  provavelmente,  eu  vou 
primeiro deixar as candidaturas voluntárias, dado que o trabalho não vai ser 
fácil [pronunciamento fora do microfone] pois não?  [pronunciamento fora do 
microfone] específicos é... está [pronunciamento fora do microfone] Boa idéia. 
[pronunciamento fora do microfone] está ótimo, porque isso vai ser feito depois 
(ininteligível) a gente pode depois da audiência, a gente se reunir e formar os 
grupos, ok? Muito bem, eu vou suspender momentaneamente para o coffee 
break, a reunião... [pronunciamento fora do microfone].

Senhor Presidente: eu vou reiniciar a reunião, fazendo três comunicações, a 
primeira  delas,  por  sugestão da Conselheira  Irma e  que eu achei  bastante 



prudente,  recomendar  aos  senhores  conselheiros  que,  na  semana  que 
antecede  a  audiência  pública,  que  acompanhassem a  programação  da  TV 
Brasil, para que nós possamos avaliar as observações das críticas do público 
que virá  participar  da audiência.  Então seria  bom se nós ficássemos nesta 
semana  assistindo,  de  maneira  obsessiva  a  TV  Brasil,  para  nós  sabermos 
responder ou considerar as críticas daqueles que virão à audiência pública. A 
segunda é que eu vou ter que me ausentar para responder os questionamentos 
da imprensa e eu vou pedir a Conselheira Irma que já exercite a sua função de 
vice-presidente do Conselho e ocupe o meu lugar. Muito obrigado. Até o dia 09.

[pronunciamento fora do microfone]

(?): então, agradeço a confiança depositada mais uma vez para presidir este 
Conselho e nos paramos exatamente na... sintetizando o que já foi resolvido, 
decido pelo Conselho. Nós então realizaremos no dia 09 de julho, audiência 
pública. Nós teremos trinta minutos de exposição da presidente da EBC, cento 
e  vinte  minutos  para  aos  inscritos,  dez  minutos  para  cada  um,  são  doze 
pessoas, sessenta minutos para os demais participantes que se inscreverem 
na hora, e trinta minutos para os esclarecimentos. Houve uma sugestão de que 
o resumo da audiência fosse feito imediatamente após o dia 09 e publicado no 
site da EBC e que as entregas das propostas fossem entregues a todos os 
conselheiros  também,  para  que  nós  pudéssemos  dar  os  encaminhamentos 
devidos. Haverá a divulgação pela televisão e estava sendo feita antes pelo 
site. E por último, foi discutida a formação de um grupo de trabalho para lhe dar 
comas sugestões e questionamentos da audiência. A sugestão do Conselheiro 
João foi de que nós fizéssemos isso a partir da reunião e não hoje, porque aí  
poderemos ver de acordo com as afinidades de cada um e das discussões que 
vão ser levantadas lá. Então, agora eu...  pois não? [pronunciamento fora do 
microfone]

(?): [pronunciamento fora do microfone] ela atribuía a fala aos doze primeiros, 
mas,  como  o  intuito  é  garantir  uma  grande  diversidade  e  pluralidade  das 
intervenções seja em função dos temas que vão considerar, seja em função 
das origens e proveniências, destas propostas. Eu acharia que seria o caso da 
gente constituir aqui uma comissão do Conselho, para fazer uma seleção entre 
os inscritos dos doze que vão fazer suas apresentações, destas intervenções 
de dez minutos, garantindo uma pluralidade, a maior possível.

(?): certo.  Concordo.  Alguém quer  se  manifestar?  [pronunciamento  fora  do 
microfone]

(?): [pronunciamento fora do microfone] eu estou embarcando aqui no trem em 
movimento, mas eu acho que, talvez um critério que pudesse se adotar é de 
certa forma um critério que se adota aqui na composição do próprio Conselho, 
ou seja, deve-se levar em conta justamente a diversidade, por exemplo, todas 
as regiões estarem minimamente representadas nestas doze perguntas, quer 
dizer... se, por exemplo, a gente pode ter uma concentração de produtores de 
material,  fornecedores de serviço,  é  justo que tenha algo de produtores de 
serviço? É justo, mas é importante também que o telespectador, as pessoas 
que a sociedade não-organizada... Então eu acho que se podia ter um critério 



de  tentar  ver  que  se  abarcasse  todas  as  regiões  que  não  houvesse  uma 
concentração por característica, seja de posição política, seja de atitude diante 
da EBC, ou seja, se é fornecedora ou se é expectador, entende? Se fizesse 
uma coisa o mais plural possível. Eu acho que é possível montar um critério 
assim, mas aí... eu não sei se fixou-se um prazo para haver estas inscrições. 
[pronunciamento  fora  do  microfone]  uma  semana,  ah  está,  tudo  bem. 
[pronunciamento fora do microfone]

(?): mas quem faria esta seleção?

(?): essa comissão que propuseram aqui, que se defina uma comissão aqui, 
que se faça com base nas inscrições, uma seleção o mais plural possível.

(?): é,  porque  eu  acho  que  estão  chegando  e  está  na  hora  da  gente 
[pronunciamento fora do microfone]. Conselheiro Daniel poderia ser um deles? 
Deu a idéia. [pronunciamento fora do microfone]

(?): quem faz a proposta sempre tem que estar disposto a...

(?): quem mais gostaria de compor esta comissão? Conselheira Ana Luiza, que 
foi que deu a idéia [pronunciamento fora do microfone].

(?): eu não vou nem responder... eu aceito.

(?): Conselheiro Daniel e Conselheira Ana Luiza, mais um... três pessoas eu 
acho que é o suficiente não é? [pronunciamento fora do microfone] de novo? 
Eu poderia ajudar. Nas próximas duas semanas não é? 

(?): então está. Está bom. [pronunciamento fora do microfone]

(?): (ininteligível) [pronunciamento fora do microfone] o excesso de inscrições 
levaria a sorteio. Então, acho que a gente pode...  como a gente colocou no 
Edital as normas do Conselho... pode se agregar aqui uma norma, que eu me 
encarrego de escrever também e colocar no site de que este sorteio obedecerá 
critérios de, definir estes, de regionalidade, de... digamos de posição no setor, 
uma coisa assim...

(?): mas aí não é sorteio...

(?): não, mas aí, é um sorteio que tem um direcionamento. Ele é um sorteio 
também. Digamos o seguinte, tem três... 

(?): (ininteligível)

(?): tem três produtores, digamos, lá. E aí tem uma ou duas vagas, eu vou 
sortear  entre  os  três,  então eu observo a  regra  do sorteio,  mas com esse 
critério combinado. [pronunciamento fora do microfone] o problema é que no 
Edital já ficou claro que o critério é o sorteio. Porque na última reunião assim 
ficou encaminhado. Então esta é uma forma de compor.  A gente não pode 



desprezar  totalmente  o  sorteio,  mas  tem  como...  [pronunciamento  fora  do 
microfone]

(?): [pronunciamento fora do microfone] os inscritos explicitassem um pouco 
(ininteligível)  o  tema  que  irão  considerar  pra  que  a  gente  pudesse  avaliar 
porque,  se  nos  princípios  do  tema...  parece  que  tem  oito  inscritos,  neste 
momento, podia-se pedir a estes oito que esclarecessem a que vêm e no site 
dizer  que  os  próximos  inscritos  (ininteligível)  o  tema  que  vão  trabalhar 
[pronunciamento fora do microfone]

(?): como é a ficha de inscrição? [pronunciamento fora do microfone] não, mas 
assim, o que a pessoa está querendo falar na exposição, qual a síntese da 
exposição, o objetivo da exposição, acho que isso deveria ter. Agora eu tenho 
um questionamento... peço desculpas porque até já se falou em uma comissão, 
mas eu não sei se a gente se expõe... se nós criarmos uma comissão, vendo 
os critérios, como os que são para criar o Conselho, a questão das regiões, da 
temática, mas ser muito mais justo e vamos dizer ter uma repercussão melhor, 
mas por outro lado, toda pessoa que não é escolhida, acha que a comissão 
está errada e que o critério está equivocado. Então a gente... acho que a gente 
já levanta uma coisa para as pessoas atirarem na gente, dizer “ah, porque que 
você disse que ele era melhor do que eu... eu acho que eu sou melhor”. Quer 
dizer, esta tendência que a gente vê. Em ciência a gente usa o tal do método 
randomisado, que, em síntese, é um sorteio que é difícil que realmente a gente 
sorteie oito produtores ou doze produtores, a não ser que, 90% dos inscritos 
sejam produtores, senão, a tendência...  acho que o critério do sorteio é um 
critério,  de  alguma  forma  científico,  né,  que  é  o  que  a  ciência  usa 
randomização, que nos permite... muito possivelmente a gente vai ter... Acho 
mais  justo  a  escolha,  mas  eu  acho  que  a  gente  se  coloca  num  nível  de 
exposição, principalmente a comissão, que são essas pessoas que acham que 
ele é melhor do que eu, entende? Com que direito. [pronunciamento fora do 
microfone]. 

(?): Eu  acho  que  o  sorteio  (ininteligível)  os  expositores  serão  previamente 
escolhidos pelo conselho curador [pronunciamento fora do microfone]. A gente 
definiu que o expositor seria soa Tereza não é isso? Mas aí o sorteio, a que diz 
que, caso haja um número maior de inscritos para falar. 

(?): é mais nós só temos doze espaços, já está em oito e a Tereza [falas 
sobrepostas]

(?): já tem oito né.

(?): então,  nós  estamos  abrindo  menos  espaço  do  que  na  audiência  que 
originou [pronunciamento fora do microfone]

(?): olha, eu tendo a achar que ela tem razão. Eu adorei as idéias dos critérios 
que  daria,  mas  vai  expor  e  a  gente  não  pode  esquecer  que  o  Estado  é 
absolutamente ilegítimo no Brasil.  Ele  ainda não conquistou a credibilidade, 
qualquer  movimento,  parece  que  tem  lambança,  tem  marmelada,  tem 
perseguição, tem... então eu prefiro o sorteio como critério, porque o sorteio 



tende, eu também não sou muito fã da ciência assim a esse ponto (ininteligível) 
de creditar que o mérito por seus atos na ciência é infalível...

(?): eu não disse isso.  Você me desculpe [falas sobrepostas]  eu acho que 
ciência e (ininteligível) vivem juntos. Mas assim, se você tem uma população 
muito grande... [falas sobrepostas] é muito difícil uma mesma pessoa ganhar 
na loteria muitas vezes, é porque tem algum trambique. Acho que se tem um 
sorteio e esse sorteio de alguma forma é público, é uma coisa boa.

(?): eu acho. O sorteio tem essa virtude, de espalhar o benefício, mesmo que 
haja uma repetição ou outra e tira a carga de qualquer suspeição, a não ser 
que o cara suspeite do método do sorteio, aí também já fica [falas sobrepostas] 
[pronunciamento fora do microfone]

(?): eu queria ponderar na contracorrente que de repente assumiu uma força 
grande. Eu acho sorteio inteiramente aleatório,  como diz o próprio nome. A 
gente  pode  ter  dos  doze,  uma  carga  em  alguns  subtemas  inteiramente 
desproporcional. Acho que a comissão pode trabalhar e sustentar publicamente 
as  suas  opções,  se  as  suas  opções  conduzirem  a  uma  pluralidade  de 
intervenções,  mesmo que ela  possa ser  atacada,  está na chuva é para se 
molhar. Quer dizer, então, eu penso que seria conveniente, agora se a maioria 
considerar que o sorteio é melhor, eu... o sorteio tem esse lado simpático, né, 
por  ser  completamente  aleatório  [falas  sobrepostas],  mas  eu  penso  que 
teremos  uma  audiência  que  seja  a  mais  diversa,  a  mais  plural,  a  mais 
interessante, a mais enriquecedora... o sorteio pode nos dar um conjunto de 
intervenções repetitivas não é?

(?): eu proponho uma forma intermediária... não eu acho que a ponderação do 
sorteio é extremamente razoável,  mas eu acho que a gente talvez pudesse 
fazer uma coisa assim. É por sorteio, mas haverá, ao menos, um orador, um 
cara de cada região, ao menos um cara de cada região. Porque aí é uma coisa 
que você pode fixar um critério e, digamos o seguinte, o Norte tem três, você 
vai sortear um daquela região. [falas sobrepostas] um por região. Depois você 
sorteia  o resto sem esse critério,  pode ser  os  cinco sorteios,  um por  cada 
região, pronto.

(?): está bom assim? Definimos assim? Então não existe mais o GT, não há 
necessidade.  Não  há  necessidade  do  GT,  faremos  o  sorteio  obedecendo 
apenas este critério de regionalização.

(?): mas  tem  que  ter  a  comissão  porque  ela  tem  que...  a  não  [falas 
sobrepostas] vai realizar o sorteio.

(?): quem vai realizar o sorteio?

[pronunciamento fora do microfone]

(?): o presidente do conselho, junto com você. 

[pronunciamento fora do microfone]



(?): [falas sobrepostas] o presidente do Conselho fará [pronunciamento fora do 
microfone].

[pronunciamento  fora  do  microfone]  [pronunciamento  fora  do  microfone] 
[pronunciamento fora do microfone] [pronunciamento fora do microfone]

(?): nós comunicamos ao Presidente que ficou definido o sorteio e depois ele 
ver como é que vai fazer.

[pronunciamento fora do microfone]

[falas sobrepostas]

(?): alguma outra questão em relação à audiência em si? Fechamos tudo?

[falas sobrepostas] [pronunciamento fora do microfone]
(?): Eu acho que tem que ficar claro que não pode transferir a inscrição para 
outra pessoa, senão vira uma brincadeira...

[falas sobrepostas] [pronunciamento fora do microfone]

(?): então não se permite? [pronunciamento fora do microfone] faz um novo 
sorteio?

(?): eu sou contra que haja uma transferência do sorteado, porque aí, se ele 
não quer não vai acumular... faz-se um novo sorteio. [falas sobrepostas]

(?): todos concordam? [pronunciamento fora do microfone] o próximo ponto de 
pauta são os assuntos gerais. Nós temos aqui pronta, já a grade da TV. Todos 
receberam.  Eu  gostaria  que  o  Ministro  Franklin  passasse  a  relatar  [falas 
sobrepostas]. Não? [pronunciamento fora do microfone]. Foi encaminhado por 
e-mail, não aqui. Foi encaminhado por e-mail. Eu que trouxe a minha versão 
colorida. [falas sobrepostas]. Não, não, não, foi encaminhado já há bastante 
tempo; os novos conselheiros não tinham tomado posse.

(?): o Conselho havia pedido a grade e aí a gente pediu que encaminhasse por 
e-mail.

(?): não tem copiadora colorida [pronunciamento fora do microfone] não tem eu 
trouxe impresso, mas não trouxe no pendrive. (ininteligível)

[discussão fora do microfone] [falas sobrepostas]

(?): (ininteligível) na verdade isso aqui é para tentar dar um método de trabalho 
para gente do Conselho, passar a discutir  conteúdo, porque nós quase não 
temos feito aqui. O que foi. Pediu-se a direção da TV Brasil que pegasse a 
grade da televisão e dividisse assim por  grandes segmentos.  Por  exemplo, 
programa de caráter educativo, programas de que tem haver com cidadania, 
jornalismo, talk show, infantil, entretenimento e música, filmes e documentários, 



juvenil, esportivo, reflexão cultural, religiosos, ela pegou alguns dos conceitos. 
Evidentemente muita coisa aqui é discutida, muita coisa que aqui está com o 
talk show e você pode considerar como reflexão, entende? Então, o que se fez 
foi pedir a direção da TV Brasil, uma primeira aproximação, ela trouxe, para 
que, com base nisso, a gente chegar e definir, por exemplo, olha, a gente vai,  
na  próxima  reunião,  por  hipótese,  nós  vamos  discutir  a  parte  de  filmes  e 
documentários. Escolhe uma comissão, que prepara um relatório sobre filmes e 
documentários gente, e em cima disso, a gente tem uma discussão. E em uma 
outra  reunião,  a  gente  fala  sobre  a  faixa  de  reflexão  e  assim  a  gente  vai 
exercendo algum tipo de fiscalização e ao mesmo tempo algum tipo de material 
que  dê  a  direção  da  TV  Brasil  mexer.  Então,  isso  aqui  é  uma  primeira 
aproximação. Uma hipótese que a gente podia fazer era escolher uma faixa 
que está aqui... porque todo mundo não está com isso aqui, mas todo mundo 
pode receber não tem problema [falas sobrepostas] não... os critérios não são 
esses.  Ai  nós  vamos  discutir  uma  coisa  extremamente  fragmentada  [falas 
sobrepostas]  porque aí  nós não vamos estar  (ininteligível)  por  outros [falas 
sobrepostas] o que eu proponho. Eu acho que não faz sentido, se agente não 
trabalhou sobre isso, a gente ficar tendo uma discussão muito profunda. Eu 
acho  que  a  gente  poderia  escolher  um  segmento,  digamos  o  seguinte,  o 
segmento infantil. A gente escolhe o infantil  para a próxima vez. Define três 
pessoas que já vão trazer e, na próxima vez, com base nisso aqui tendo sido 
distribuído, a gente aí define outros segmentos para a próxima vez e depois 
para  a  outra,  etc.  [falas  sobrepostas]  acho  que  a  gente  pode  avançar 
[pronunciamento fora do microfone]

(?): se vocês estiverem de acordo, eu nem falei com a Irma ainda, se vocês 
estiverem de acordo já começar com o infantil e eu acho até (ininteligível) não 
só  a  TV Brasil,  a  TV cultura e (ininteligível)  acompanhar mais  e trazer  um 
relatório e fazer uma discussão, todo mundo de manhã vai ver a Turma do 
Pererê essas coisas, para a gente poder discutir. [falas sobrepostas].

(?): E  aí  a  gente  pode  complementar  trazendo  o  seguinte  (ininteligível)  
programas, porque eles são feitos, alguns são nossos, alguns são licenciados, 
alguns são de outras emissoras, qual a audiência que eles vêm apresentando. 
Aí a gente traz do nosso ponto de gestão do nosso conteúdo, as repostas de 
vocês.

(?): eu acho que não devia nem trazer.. eu acho que já deve mandar para os 
conselheiros [falas sobrepostas] se a gente escolher sobre o infantil, deve fazer 
uma fichinha para cada um dos programas, entende? Que ajuda (ininteligível)

(?): origem (ininteligível) vai sair do ar e vai entrar no lugar dela outra coisa e já  
está no lugar previsto (ininteligível) uma nova série, por exemplo, a Turma do 
Pererê (ininteligível)  vai vir  uma nova temporada por exemplo, essas coisas 
assim... essas informações técnicas.... se confirmar essa proposta do Ministro 
pelo infantil, só fechar pra gente preparar, digamos, informações técnicas para 
os conselheiros, para este grupo que o senhor (ininteligível)
[pronunciamento fora do microfone]



(?): eu  gosto  muito  da  sugestão,  proponho  inclusive  que  a  gente  fala  um 
cronograma.... a intenção é manter uma reunião do Conselho mensal? [falas 
sobrepostas] a gente poderia fazer até o fim do ano, um cronograma de temas, 
na  próxima  reunião  seria  o  infantil,  em  agosto...  enfim,  a  gente  teria  um 
cronograma. Agora, eu queria saber em que espaço nós poderíamos discutir 
avaliações mais gerais, que vão além dessa discussão por segmentos. [falas 
sobrepostas]  pois  é...  eu  queria  discutir,  por  exemplo,  que  a  TV  Brasil 
(ininteligível) editais, quer dizer abertas à produção independente, a proporção 
da sua programação fosse...  é uma discussão geral, que vai para além dos 
segmentos  em  particular.  Eu  concordo  com  a  discussão  dos  segmentos 
(ininteligível)  vai  tornar  o  Conselho  muito  eficaz,  mas  não  sei  se  a  gente 
poderia  também  definir  um  espaço  para  discussões  mais  gerais.  [falas 
sobrepostas]

(?): Conselheiro... aproveito para... é que eu queria responder um negócio para 
a  Conselheira  Maria  da  Penha,  uma  proposta  dela  e  aproveitando  a  sua 
colocação  também,  eu  acho  que  é  pertinente,  embora  a  gente  esteja 
procurando fazer com que o Conselho discuta mais o conteúdo em si, porque é 
o conteúdo que ele deve, pela lei, controlar a qualidade. É do conteúdo que ele 
deve controlar a qualidade e a pertinência aos objetivos da TV pública. Eu acho 
que era importante o  Dr.  Luiz  Henrique oferecer  aos conselheiros,  Dr.  Luiz 
Henrique aquele Vade Mecum da EBC, que é conjunto de leis com processos 
regulatórios  que  tem  a  Lei  1652,  o  Regimento.  Ali  tem  uma  série  de 
regramentos institucionais.  Bom, respondendo a sua colocação,  Conselheiro 
Daniel, nos temos essa recente mudança da diretoria de produção que teve até 
um ruído, ela se conecta fundamentalmente com a importância de se mudar a 
forma  de  construir  a  programação.  Porque  a  TV  pública  não  vai  nunca 
(ininteligível) o Ministro Franklin fala disso, o Ministro Juca desde a época do 
fórum o Ministro  Franklin  desde a época em que ele  montou um grupo de 
trabalho  pra  conceber,  da  importância  da  (ininteligível)  audiovisual 
independente,  participar  da  construção  da  programação.  E  essa  mudança 
importante  que  estamos  fazendo  neste  momento,  é  exatamente  o  que 
(ininteligível)  para  contratações  do  que  vem  da  produção  independente.  A 
produção independente é grande e todos querem participar, só que a grade é 
finita.  Como  eu  posso  explicar  aqueles  que  vão  participar.  Eu  não  posso 
escolher a dedo, para ser republicano, a gente tem que ter um mecanismo de 
transparência e repetitividade, então nós estamos lançando esta semana, se o 
jurídico nos ajudar a concluir,  nós estamos lançando três Editais,  já são os 
primeiros peetings da TV Brasil, são concursos para a seleção de programas 
produzidos pela produção independente, que a gente acha que é uma lógica 
que vai dinamizar a programação e dar, digamos, uma lógica pública, na forma 
de  se  relacionar  com  a  produção  independente.  Aí  eu  respondo,  um  dos 
programas será sobre meio ambiente e sustentabilidade que é uma coisa que 
está faltando, a gente tem o programa Expedições, mas ele é mais de mostrar 
a  riqueza  e  a  diversidade  ambiental,  o  outro  tem que  tratar  da  discussão 
desses temas todos ao longo (ininteligível) ozônio, a mudança climática. Ele 
tem que ser mais um programa que reflete as questões ambientais e outro 
Conselheira Maria da Penha sobre a mulher. A Conselheira trouxe na última 
reunião  a  proposta  sobre  um programa  Alô  Alô  Defensor  (ininteligível)  Alô 
Brasil Defensor ela propõe um programa de (ininteligível) nas rádios. Esse nós 



vamos  encaminhar,  embora  a  gente  já  tenha  um bom programa feito  pela 
[quem pode me ajudar?] [falas sobrepostas] Mara Régia, fugiu-me o nome, que 
é uma profissional excelente e que milita nesta questão, mas está anotada a 
sugestão para o rádio e para a televisão, nós estamos lançando... um destes 
peetings... (ininteligível) destes arcadismos todos e discutirmos os direitos e as 
inovações como a Lei Maria da Penha, ou outras conquistas como exercer os 
seus direitos, a menos que seja um programa chato (ininteligível) o interesse 
da mulher como criar os filhos, psicologia da família, etc., etc., um formato que 
ele  seja,  assim,  digamos,  engajado,  mas  também  que  ele  não  perca  a 
natureza, o foco (ininteligível) atraia o público feminino. E o terceiro peeting é 
sobre  experiências  que  dão  certo  no  Brasil,  a  gente  de  inspira  muito  no 
(ininteligível) Moreira Alves, que recentemente perdemos e que contava a cada 
sábado na coluna (ininteligível) uma coisa que (ininteligível) sábados azuis 75, 
eu estou até com ele na mão, por acaso aqui 75 histórias de um Brasil que dá  
certo. É a história de um dos últimos livros do Marcito, antes de ir-se. A gente 
quer  um  programa  na  mesma  (ininteligível)  de  mostrar  experiências  ou  a 
comunidade,  ou o poder público,  ou (ininteligível),  ou os grupos,  ONGs em 
suma,  onde  se  enfrenta  as  diversidades com inovação.  Então,  esta  já  é  a 
prática adotada. Responde a sua pergunta Conselheiro.  Acho que era isso. 
Não era nisso que o senhor falava?

Senhor: eu queira fazer só uma observaçãozinha. Eu acho... o Conselho tem 
que se concentrar em conteúdo, eu acho que até é um erro nosso nós não 
termos nos concentrado em conteúdo, mas eu acho que tem algumas coisas e 
eu acho que esta questão que o Daniel levantou que tem haver com conteúdo, 
mas não é conteúdo exatamente, que é forma como você se organiza para 
produzir conteúdo. Então eu acho que, por exemplo, o conteúdo... o peso da 
produção independente na programação da TV Brasil, eu pessoalmente acho 
que é uma discussão que cabe ao Conselho, porque ela tem que ver com a 
forma do conteúdo. Outra coisa, a produção regional, dentro da TV Brasil é 
outra  coisa  que  tem  haver  com  conteúdo,  porque  nós  podemos  ter  um 
conteúdo (ininteligível) discutirmos todo conteúdo, estamos discutindo algo que 
é a regionalização que é parte do processo, então é algo que cabe. Eu acho 
que o Conselho não deve discutir muito é plano de cargos e salários, estas 
coisas a gente não devia discutir, mas daquilo que tem a ver com o conteúdo, 
produção, a forma como o Brasil entra na televisão. Isso é conteúdo e então eu 
acho  que  a  gente  devia  discutir.  Eu  acho  que,  é  bom  que  a  gente  trave 
discussões sobre isso e até de forma organizada,  de repente a gente olha 
assim, nós estamos com pouca produção independente na grade. Tem que ter 
mais,  entende,  ninguém  tem  uma  fórmula  pronta  não...  vamos  discutir  aí 
entende...

(?): inclusive nós temos uma grade que é colorida, Ministro, aí ela é colorida 
segundo a fonte do conteúdo. A gente mostrou muito isso no segundo fórum 
das TVs públicas,  numa mesa com o Minc,  onde a  gente  mostra  o que é 
próprio, o que a gente faz em casa, o que vem das emissoras das rádios e TVs 
educativas dos Estados, o que vem da produção independente, o que vem da 
enorme parceria que a gente tem com o Mirc, que são vários programas de 
incentivo ao audiovisual que o Ministério da Cultura tem, EDOC TV agora tem 
ANIMA TV, EDOC TV ACLP, o Curta Criança, né, Revelando Brasis,  agora 



vem aí um de minisséries que é o Fique TV, que está em curso, é um outro 
bloco de programas. A gente vai  fazer uma grade também mostrando essa 
origem. Colorindo segundo a origem.

(?): então eu acho que seria bom, na próxima reunião apresentar aqui, porque 
eu acho que a gente pode travar essa discussão em cima disso, entende?

(?): mais alguma manifestação?

[falas sobrepostas]

(?): outra forma de...  Só para encerrar, minha coloração de grade. Outra forma 
de colorir a grade é aquilo que eu falei no início, o que estava na grade em 02 
de dezembro de 2007 e o que já saiu de lá para cá. (ininteligível) já feito depois 
disso [falas sobrepostas].

(?):  eu  ia  propor,  ao  lado  da  discussão  dos  segmentos,  particularizada  e 
importante, podemos começar com o infantil, como foi à sugestão, eu ia propor 
que a  gente  reservasse uma parte  da  reunião para discussão de assuntos 
chamados transversais ou gerais, que afetam o conjunto. Eu tinha três pontos, 
que  eu  acho  inclusive  que  a  gente  não  vai  liquidar  estes  pontos  em uma 
reunião. Mas pontos para começarem a ser amadurecidos. Um deles é em 
relação às tecnologias, a importância da questão da linguagem, que atravessa 
toda a programação da TV. Um segundo ponto é essa questão da produção 
independente, que foi levantada; e o terceiro ponto é a distribuição geral dos 
segmentos, se essa distribuição atual é razoável, se ela pode ser melhorada, 
porque a gente tem uma distribuição atual, entre infantil, informação, enfim, os 
vários outros... fazer um balanço desta distribuição, para ver se ela está boa, 
acho que pode haver... os Conselheiros podem imaginar outras questões, quer 
dizer, eu insisto, não se trata de marcar uma reunião para liquidar esse ponto,  
mas ir considerando esse ponto. Então a gente poderia ter a nossa reunião, 
uma parte dela definida para discutir  um segmento em particular,  e a outra 
parte pra ir considerando e amadurecendo essas questões gerais, até que a 
gente chegasse à conclusão de que tinha um amadurecimento pra chegar a um 
consenso, ou uma decisão.

(?) Muito bem, obrigada!

(?) Queria só, é... destacar que o seguinte, como vai ter audiência no dia nove, 
nós não teremos como discutir tudo isso até o dia nove, mas poderíamos já ter 
uma agenda que pudesse a seguir, discutir todos esses temas e ir apontando o 
que seria cada reunião que nós tivéssemos que ter. Porque teria que ter uma 
parte da reunião, do conselho, para tratar disso, para que a imprensa avançar, 
o jornalismo, infantil, entretenimento, várias áreas e também esses usos das 
tecnologias  das  mídias  entendeu?  Porque  a  gente  pode  até  receber  esse 
material agora e devemos receber esse material agora. Mas somente depois 
do dia nove, que podemos ver se funcionará, porque provavelmente vai haver 
propostas de mudanças, de alterações, ou até mesmo sugestões na audiência 
que seja baseada lá para que a gente possa operar logo a posterior. Então... 
isso iria aproveitar essa (ininteligível)  do dia nove e a seguir a gente tem a 



agenda de agosto, setembro, outubro, novembro... basicamente com essa linha 
que você ta colocando.

(?) Conselheiro João Jorge...

Eu queria concordar com a opinião do João Jorge, porque, realmente essa é a 
essência da nossa discussão aqui que vai se estender pelos próximos meses... 
pelo resto do ano. Então não há que se preocupar tanto com isso, pois isso 
naturalmente  vai  entrar  na  nossa  pauta  aqui.  Todos  nós  devemos  e 
levantaremos não é?

(?) Não, eu (ininteligível) concordo, acho que são poucos dias para preparar 
um ato muito importante como a audiência. Eu só queria te informar que você 
falou muito em diversidade na sua primeira intervenção, na sua proposta, eu 
queria só informar... fazer um comercialzinho aqui, que sábado... É... E também 
hoje, e desde sábado no repórter Brasil, né Helena, nós estamos mostrando 
para o Brasil, as festas de São João a partir de Bahia, Sergipe e Caruaru....  
Não, tem outro estado que está faltando, Pernambuco, é! Hoje tem transmissão 
ao vivo, além do telejornal.

(?) Mais alguma manifestação?

(?) Ah, eu solicitei a minha secretária que encaminhasse, ela encaminhou a 
grade. Poderia rapidamente vocês darem uma olhada e... Acho que aqui nós 
teremos, assim, minha sugestão é que nós teríamos que fazer duas coisas: 
além de assistir né, mais duas coisas, essa divisão como o Ministro Franklin 
falou, foi a partir de uma discussão muito restrita, então, algumas e depois de 
pronta, a grade, a gente verificou que tem algumas distorções. Por exemplo, há 
programas de meio ambiente, aí aparece como Zero. Mas ele é muito mais 
talvez  o  regional,  o  feito  pela  TV  Cultura,  acho  que  um  ou  dois  dos  três 
programas são na área de meio ambiente, então isso precisava olhar melhor. E 
a outra questão é essa de distribuição que vocês podem ver que está muito 
irregular, desigual.

(?)  A  verdade  aí,  é  que  essa  característica  é  a  primeira  tentativa  de 
aproximação pra poder entender quais seriam os segmentos. E, na verdade 
tem coisas aí que são discutíveis, por exemplo, você tem programas de Talk 
Show que na verdade são reflexões, eles não são um Talk Show, eles podem 
tanto  ta  no  Talk  Show  como  em  reflexão.  Tem  algumas  grades,  alguns 
segmentos que não têm muita dúvida, é... Infantil, infantil não tem muita dúvida, 
ele está ali e é uma coisa muito clara o que ela é. Por exemplo, meio ambiente 
não tem nada porque ele está dentro de cidadania, entende? É... Até acho que 
está  baixo  o  que  tem  a  percentagem  de  cidadania,  mas  esse  é  outro 
departamento,  entende?  É...  Cultura,  aparentemente,  o  cultural  trem  muito 
pouco, três e pouco, só que filme e documentário tem muito a ver com cultura,  
então,  na  verdade  essa  primeira  divisão,  ela  ao  meu  ver  não  está 
contemplando de forma mais organizada, de forma adequada, uma distribuição 
da  grade  que  permita  uma  boa  discussão  também.  Ela  ainda  ta  muito 
fragmentada até. Eu acho que uma coisa que nós podíamos propor aqui, eu 
estou pensando agora...  Seria  a gente pegar  duas ou três pessoas que se 



debruçassem sobre essa grade, mas não é só o papel, o cara vai ter que ver 
um  pouco  o  programa  e  tentar  propor  uma  certa  divisão  conceitual  de 
segmentos, entende? Não é que isso vai ser perfeito, entende? Isso vão fazer 
junto com a programação da TV Brasil, que também está procurando produzir 
isso. Porque aí você vai  ver o centro e olha, Talk Show não me interessa, 
entende? Talk Show tem, por exemplo, eu acho aí, Talk Show deve ser por 
exemplo, sem censura, boa parte! Sem censura vai ser jornalismo entende? É 
um tipo de jornalismo, eu acho que é. Então (ininteligível) a discussão porque 
se não fica um critério, o quê que é Talk Show e... (ininteligível) O que? Talvez 
seja com Talk Show! Pode, claro! 

(?)  Esse  critério  de  classificação,  ele  está  misturando  duas  coisas  e  é 
[ininteligível]  puro  (ininteligível) natureza  (ininteligível)  isso  foi  feito  lá  pelo 
conselho... realmente (ininteligível) [pronunciamento fora do microfone]... O que 
temos aqui são programas educativos com cunho pedagógico, né! Então como 
o Telecurso, o governo investe no conhecimento (ininteligível) [pronunciamento 
fora do microfone] 

(?) Mas eu acho que ele de educativo não tem nada, me desculpe! 

(?)  Ele  é  educativo  em  contato  com  a  informação  do  professor.  Ele  é 
pedagógico e nós estamos negociando com o MEC, tirá-lo da TV Brasil e ele 
ficar  só  na  (ininteligível).  O  MEC  já  vai  produzi-lo  para  o  próprio  canal 
(ininteligível) O primeiro movimento foi tirá-lo pra cá, às sete da manhã, né! 
Temos o  Repórter  Brasil  manhã,  que já  é  jornalismo.  O telejornal  está  em 
expansão  em rede...  (ininteligível) [pronunciamento  fora  do  microfone]  Tem 
mais  do  que  o  da  noite.  È  um  jornal  que  tem  o  horário  dele  preservado 
(ininteligível) Isso aqui já melhorou a escala do telejornal. O que vem antes né! 
Essa pastinha aqui, já é uma pasta que a gente chama de cidadania. O Brasil 
eleitor é de interesse do eleitorado, [pronunciamento fora do microfone]
. Nós queremos citar o Ministério Público, pois ele apresenta algumas regras 
que  às  vezes  são  unilaterais.  O  universo  de  pesquisa  é  um  programa  de 
televisão lá de Santa Catarina. O saúde Brasil é um bom programa de saúde 
feito pelo (ininteligível) é um programa feito aí com a parceria [pronunciamento 
fora do microfone]
Esse aqui é evangélico esse é exotérico, não! É ecumênico, não é exotérico! 
A Santa Missa na TVE, desde o início ao  (ininteligível) A TV pública é Laica, 
tanto apresenta cultos (ininteligível) Nós achamos que isso seria um problema, 
a questão de ser laica pode ser um problema, pois em algum momento vamos 
precisar do apoio do governo para levantar essa questão, está! (ininteligível)
Quanto à Santa Missa, nós temos uma sugestão do santuário de Aparecida, 
para ao invés dessa missa ser  feita  com pessoas,  ocorrer no estúdio,  sem 
ninguém.  É  uma  crise  que  temos  com a  igreja,  de  não  transmitir  a  missa 
diretamente do santuário de Aparecida, com o povo...  aquela praça enorme 
(ininteligível) é um dos símbolos da religiosidade brasileira (ininteligível) Agora, 
fazendo um acordo, um contrato temporário para essa questão do santuário de 
Aparecida (ininteligível) Até pra nos apoiar em algum momento né! 

O bloco infantil... Vocês podem até achar (ininteligível) a TV pública em São 
Paulo  tem  uma  repercussão  no  Brasil  [pronunciamento  fora  do  microfone] 



como a TV pública do Brasil (ininteligível) uma boa parte da sua programação 
voltada para (ininteligível) a exemplo da (ininteligível) pois a exibição infantil 
dela  era  enorme...  Ela  criou  (ininteligível)  Kids,  que  é  um  canal  infantil  
[pronunciamento fora do microfone] Aí a gente esquece o infantil e voltamos 
para o jornalismo. Podemos separar sábado e domingo e segunda à sexta 
[pronunciamento  fora  do  microfone]  E  São  Paulo  também,  aí  a  gente 
[pronunciamento fora do microfone] 

(?) E nesse horário, é um horário que as TVs, as outras TVs da rede de um 
modo geral também exibe um noticiário local. 

É... De meio dia a meio dia e quarenta e cinco. É à hora dos noticiários locais, 
que  é  de  meio  dia  né!  Nós  voltamos  com  o  infantil  né!  O  que  o  Paulo 
apresentou que é o modo atual de programação com Eduardo Faustino, é pra 
gente  orientar  mais  (ininteligível)  para  as  crianças  que  estão  com  a 
programação  mais  [pronunciamento  fora  do  microfone]  O  que  a  gente 
constatou, é que as crianças da primeira infância vêm televisão de manhã, pois 
elas estudam à tarde. Então queremos aqui dirigir o conteúdo [pronunciamento 
fora do microfone] Era premiadíssimo no mundo inteiro e é o desenvolvimento 
em série.  Nessa época que as conexões de horário  são construídos e fica 
repetindo muito. Isso nós queremos corrigir, primeiro a mudança do horário da 
manhã  para  programas  para  aquelas  que  estão  com  um  tipo  de 
desenvolvimento cognitivo e intelectual  em maior  grau,  né? Sei  lá,  mais ou 
menos isso. Ou (ininteligível) pra segunda infância porque eu acho que essa é 
uma área que requer muito tempo (ininteligível). 
Podemos ajudar a ver se essa percepção está correta. Porque (ininteligível)  
hoje está igual,  isso está errado, mas nós tentamos assim ta.  Voltando pro 
infantil,  esses  infantis  a  gente  no  momento  pode  dizer  que  alguns  são 
licenciados  à  TV  Cultura,  como  Rá-TIM-Bum  é  um  grande  sucesso,  mas 
[pronunciamento fora do microfone] veio na TVE que é educativa, como é a TV 
Cultura.  Janela  Janelinha,  é  um  conteúdo  que  nós  montamos  com  vários 
conteúdos internacionais e são mais curtinhos né!.....(ininteligível) Criança, é 
um  programa  do  Ministério  da  cultura  e  de  acordo  com  o  público,  nós 
montamos esse programa, testado também na TV Cultura. 
Agora,  tem  a  Turma  do  Trê-lê-lê,  que  é  uma  produção  da  TV  Educativa 
também (ininteligível).  Essa grade de crianças precisa de uma programação 
[pronunciamento fora do microfone] Temporários.
Aí nós tentamos [pronunciamento fora do microfone] Não é um Talk Show de 
entretenimento bombástico, é um dos programas de maior audiência do canal 
[pronunciamento fora do microfone]

Esse é um programa que não é mérito nosso, que já estava lá desde a TVE. A 
gente busca um programa para os jovens, né! (ininteligível) Nós temos críticas 
à ele, mas queremos melhorar o conteúdo cidadão que ele (ininteligível) Ele 
está em requalificação.
Nós entramos aí na faixa das dezoito horas, que são sempre documentários. 
Esses documentários variam... Tem momento que são colocados na segunda, 
aí vem à informação da rede pública, olha! Isso aqui é produzido para adultos 
[falas sobrepostas] Ele sempre muda (ininteligível).  É um programa de meio 
ambiente né! É um programa da Paula Saldanha, que veio na TV Educativa 



primeiro. È um programa que mostra viagens pelo Brasil,  onde mostra uma 
diversidade de coisas no Brasil. Ele não é assim, formador, quanto à educação 
ambiental  né!  Mas  ele  é  muito  interessante,  pois  ele  mostra  o  Brasil 
(ininteligível) . Há dois conselhos, há o de administração, para nos autorizar a 
ter algum gasto e há o (ininteligível) para nos autorizar a tomar iniciativa. Então 
nós temos que construir muito rapidamente a TV do Brasil internacional. Aliá eu 
acho que to  pensando em pedir  essa liberação a vocês...  Eu não sei  se é  
necessário, mas queremos montar uma programação com (ininteligível) Como 
as  outras  TVs  brasileiras  privadas  já  têm.  Só  que  aí  teria  que  ser  uma 
programação que teria que tirar alguma coisa do cotidiano, como: A revelação 
do Brasil. Aí, voltamos para essa faixa aqui, que é a faixa musical.

(?) Essa faixa musical eu não to entendendo. Ali tem expedições e o que é que 
tem mais?

(?) è porque o método (ininteligível)X é muito pequenininho, então é meia hora 
à meia hora.

(?) Não, do lado, do lado...

(?) (ininteligível) è um documentário sobre (ininteligível) expedições, então ele 
junta os dois pra fazer o mesmo tamanho desse, pois esse é de uma hora. 
Então pra faixa ficar contínua, lá são (ininteligível)

(?) Qual é o nome do programa? Tem uma coisa escrita ali Teresa, embaixo, 
que eu não to vendo!

(?) Caminhos da Amazônia.

(?) E as expedições... [falas sobrepostas]

(?) Mulheres da Amazônia... Frutas... (ininteligível)X Isso é uma bobagem ter 
escrito isso, porque (ininteligível)X variam com o dia [falas sobrepostas]
Cada dia é um... Programa sobra o Açaí (ininteligível).
Oriente do Oriente, é um documentário que tem horário fixo. Ta todo dia ali 
[falas sobrepostas]. 
Bom, aí vem a parte musical que é uma diversidade musical para vocês. Tem 
viola, zona rural [falas sobrepostas].
Aí a gente volta com uma faixa de documentário, que também é uma faixa que 
nós  estamos construindo  aqui  para  dar  acesso  ao  que  a  gente  chama de 
escada de eleição, que é uma forma de elevar o Repórter Brasil com uma boa 
programação. Nesse momento, já não é isso. A semana passada nós vimos 
durante a semana a minissérie [pronunciamento fora do microfone]..... Até que 
nós  tenhamos  uma  programação  (ininteligível)X  produzidas  pela  televisão 
como uma produção independente para essa faixa aqui e empregar o Repórter 
Brasil  [pronunciamento  fora  do  microfone]...  Uma  articulação  de  rede 
espetacular  (ininteligível)  é  lá  (ininteligível)  a  Helena (ininteligível)  flagrou o 
processo  de  articulação  da  rede  com  o  Repórter  Brasil  e  aí  nós  fomos 
avançando  com  [pronunciamento  fora  do  microfone]...  Então  é  preciso 
empregar o telejornal como uma programação melhor construída (ininteligível) 



é que não é fixo então, nós estamos trocando esse pneu desse carro aqui todo 
dia,  pra assegurar que a programação chegue ao Repórter Brasil  com uma 
ascendência de audiência.  Para assegurar audiência,  digamos a gente tava 
aqui  com  uma  programação  muito  ruim  que  derrubava  a  audiência  do 
telejornal, isso a gente está resolvendo [pronunciamento fora do microfone] De 
lá pra cá, programa (ininteligível) de fatos históricos (ininteligível) Roda Viva, da 
TV Cultura, que tem [falas sobrepostas]... Mas, que a gente mantém como se 
fosse  do  cinema  (ininteligível)  brasileiro  cultural  (ininteligível)X  A  América 
Latina  apresenta uma faixa  com trabalhos sobre países (ininteligível)X com 
documentaristas de outros países da América Latina, é essa faixa aí, ela tava 
lá atrás de telejornal, tava derrubando o telejornal, jogando o (ininteligível)X pra 
cima, porque ela é legendada e ele falava em espanhol.
Três a um, é um programa também com transmissão TV Brasil de jornalismo, 
que é um programa de debates é... que já ta... eu diria hoje que é um programa 
de  (ininteligível)X  projeção  da  TV  Brasil  (ininteligível)  concluído  na  nossa 
gestão.  Enquanto  isso,  o  (ininteligível)X  geral,  a  América  Latina  com  os 
documentários: Caminhos (ininteligível) que é um programa de uma hora com 
grandes reportagens sobre o tema nacional ou internacional de jornalismo é... 
Também eu acho uma (ininteligível)X [pronunciamento fora do microfone] Uma 
opção nova para a TV Brasil.  Seguem as opções novas de documentários, 
então (ininteligível) Depois temos a grande música na TV Russa, o observatório 
a  gente  faz  uma reprise  ali  e  aqui  a  gente  reprisa.  Aí  vem documentários 
(ininteligível) América Latina... Aí são reprises aqui embaixo pra gente encher a 
grade (ininteligível) às duas e quinze da madrugada. Nós queremos chegar a 
vinte e quatro horas de programação [falas sobrepostas] com reprise né! Então, 
esse é o espírito da grade [pronunciamento fora do microfone]

(?) Não fala do sábado e do domingo aí né?

(?)  Sábado  e  domingo:  Grade  semestral.  Então...  Eu  falei  AL  no  quadro 
[pronunciamento fora do microfone] O problema religioso...  Via legal, é...  via 
legal  e  o  canal  Saúde,  a  gente  reprisa  com a  ajuda  do (ininteligível)  esse 
programa do final de semana aí é uma coisa (ininteligível) No domingo, a gente 
tem Viola Minha Viola que é um programa de grande sucesso da TV Cultura 
que está no ar porque as pessoas inclusive pediram. A faixa infantil atravessa o 
sábado e o domingo do mesmo jeito né! Então a gente faz esse bloco aqui... Aí  
volta até a faixa infantil... [falas sobrepostas]
Programa especial é um programa que traz uma questão dos portadores de 
necessidades especiais. E Saúde Brasil, é uma reprise da [falas sobrepostas] 
Mas a gente tem que sair dela e buscar outra coisa pra colocar no lugar.
Programa de Cinema: Eu não falei de Programa de Cinema aqui embaixo [falas 
sobrepostas] 

(?) A sexta...

(?) É... eu não falei aqui. O programa de cinema na sexta é um sucesso nessa 
iniciativa do Leopoldo de colocar um filme nacional ou um longa todo dia aqui.  
Hoje o ouvidor lá fez uma queixa que nós temos que enfrentar que filme na TV 
Cultura só se vê mais intervalo...



(?) Apoiado...

(?) Na rede só se vê mais intervalo... Então nós temos que acertar com a rede 
pra ela também não fazer (ininteligível)  [pronunciamento fora do microfone]. 
Então... esse programa de cinema aqui já é um outro molde (ininteligível) Com 
isso Ministro Juca, eu vou te apresentar em breve um relatório sobre um dos 
longas da gente que a gente já licenciou e exibiu e quantas horas do cinema 
nacional a gente já mostrou. Foram dois longas, um [falas sobrepostas] 

(?) Isso é importante, é muito bom de audiência... 

(?) Qualquer coisa, a gente tem reprise (ininteligível), tem (ininteligível) Brasil, 
que é um programa sobre cultura no sábado. A grande música, uma reprise do 
programa  de  música  clássica  e  a  televisão  que  tem programa  pra  música 
clássica a gente quer TV Brasil, porque trata muito da cultura popular, mas, 
como diz o Ministro Juca Cruz, são (ininteligível) Essa expressão dele deve 
(ininteligível)  o  programa  ou  [pronunciamento  fora  do  microfone].  Conversa 
Afinada é um programa com músicas e entrevistas que ta saindo da grade, pois 
vai  entrar  outra  coisa  no lugar.  Amalgama é  um programa com pontos  de 
cultura  [falas  sobrepostas]...  Programa  pra  quem  gosta  de  televisão. 
(ininteligível) da Gamboa que é um programa da faixa musical (ininteligível) que 
é  um  sucesso...  aí  volta  (ininteligível) América  Latina  com  um  longo 
documentário é... Da América Latina, e esse em espanhol, só que esse aqui é 
um documentário grande, de uma hora (ininteligível) do Povo Brasileiro, que é 
um programa sobre cinema, em que a Júlia Lemer entrevista várias pessoas, 
atrizes etc. é um programa de cinema. Repórter Brasil vai ao ar sábado, que é 
menorzinho [falas sobrepostas]
Programa de cinema né! Caminhos da Reportagem Recife é o programa das 
quintas feiras [falas sobrepostas] Depois Viola Minha Viola, aquela maravilha 
de programa que todo o mundo adora! [falas sobrepostas]... Espelho Brasil, é 
um programa feito com toda a rede pública, cada um faz um pedacinho em que 
mostra  (ininteligível) cultural.  (ininteligível) è um programa de esporte. Código 
de Barras é um programa de TV (ininteligível). Expedições, aqui é uma reprise 
com expedições do meio da semana que a Paula v faz viajando pelo Brasil. 
Revista Brasil é um programa cultural de (ininteligível) da cidade. (ininteligível) 
reprisa  o  programa  de  [fala  fora  do  microfone]...  (ininteligível)X  é  outro 
programa sobre a questão dos nossos direitos né (ininteligível) é um programa 
(ininteligível) com conteúdo que vem de diversos países, com experiências de 
pessoas, experiências de superação de pessoas portadoras de deficiência de 
qualquer  natureza,  inclusive  outro  dia  teve  um  emocionantíssimo!  Sobre  o 
rapaz dançarino que perdeu uma perna e continuou dançando com toda a 
técnica  do  balé  com  uma  perna...  emocionante!  [fala  fora  do  microfone]  v 
programa  lindíssimo  com  conteúdos  audiovisuais  (ininteligível)X  de  alta 
qualidade.  Animania  é sobre  (ininteligível) e  animação é...  produção nossa, 
com  conteúdos  (ininteligível).  Tela  Digital  é  um  programa  já  com  uma 
construção  nova  em  que  as  pessoas  [fala  fora  do  microfone]  e  tem  um 
concurso e (ininteligível) é um programa de interatividade, o programa mais 
interativo  que  nós  temos  hoje.  (ininteligível)  é  um  programa  [fala  fora  do 
microfone]... Curta Brasil é um programa [falas sobrepostas]. Toque CD é um 
programa [fala fora do microfone] Ele tem se multiplicado em outros formatos. 



O toque TV é um programa audiovisual pelo qual o Minc e as TVs públicas vão 
usar uma maior parte (ininteligível) para financiar documentários a partir de um 
uso de roteiro. È muito público, é muito bom o programa onde já foram exibidas 
várias  horas  de  documentários  já  [falas  sobrepostas]...  A  última  série 
entendeu? (ininteligível) cada ano veio (ininteligível)X. E o programa de cinema 
[fala fora do microfone] Esse é o espírito da grade hoje. Lógico que aqui, tem 
programas diversos, reprises, como vocês viram (ininteligível)X Tá previsto na 
lei, hoje eu tive uma reunião com o ouvidor, que ele veio me cobrar, com razão, 
o atraso é...  O programa do ouvidor também tá (ininteligível) e deve ser um 
programa  de  quinze  minutos.  O  do  rádio  não  precisa  colocar  junto  com 
(ininteligível)X.  A  ouvidoria  do  Brasil  (ininteligível)  bota  uma  coluna  lá  na 
agência. O da Televisão de caráter do ouvidor chefe, que é o Lalo, tá atrasado. 
Hoje eu fui ver os dois problemas, um operacional e um financeiro que eu tinha 
mandado... A gente tinha combinado de contratar três pessoas, aí por uma... 
um sistema de ir direto para poder resolver o problema não sei, até que tenha 
uma contratação temporária, e aí teve corte orçamentário aí suspendeu, mas 
agora vamos retomar. O professor Lalo é o apresentador do programa Veja TV, 
hoje ele veio me cobrar o atraso de por o programa no ar [falas sobrepostas] e 
ele reapresentou a discussão [fala fora do microfone].

(?) Ô Teresa, você poderia falar no microfone! Porque senão a gravação vai 
ser difícil, sabe?

(?) É porque eu achei que se essa grade ficasse aí e não explicasse isso não ia 
ficar  muito  didático  pro  senhor,  mas eu tô  acabando!  É...  O  conselheiro,  o 
professor  Lalo  então  pede  pressa  nas  providências  administrativas,  porque 
quer que o programa dele vá ao ar e ele quer continuar fazendo o Ver TV como 
um programa da ouvidoria, um serviço à discussão da televisão. Eu disse a ele 
hoje que vou levar essa discussão ao comitê de programação, aí eu aproveito 
e to levando o conselho também! Viu Lalo? Porque nós tínhamos decidido que 
ele teria que deixar o Ver TV para fazer o Programa do Ouvidor. O Ver TV é um 
programa que discute o fazer televisão no Brasil, e ele tá propondo que seja 
um programa da ouvidoria,  é...  ele faria os quinze minutos do programa do 
ouvidor, que seria: Palavra do Telespectador. E o Ver TV, como um serviço da 
ouvidoria  em  algum  horário,  sobre  como  fazer  televisão  no  Brasil.  É  uma 
discussão, é uma obra aberta essa questão aí tá, Lalo? Bom, eu acho que eu 
expliquei o que eu pude aí, tá gente?

(?) Muito bem! Algum comentário adicional? Ministro?

(?)  Eu queria fazer uma proposta aí,  em cima disso, que eu acho que é o 
seguinte: A gente já deu uma conversada aqui de... Pra uma próxima reunião, 
a gente fazer uma discussão em cima do infantil, tudo bem! Eu acho que o 
infantil não tem muita discussão de se tá sendo infantil mesmo ou não, infantil é 
infantil! Tá claro! Nas outras coisas, tem muita coisa que parece estar confusa, 
agora... Eu acho que devemos fazer o seguinte: Todos nós receberíamos isso 
que tá aqui e tentaríamos fazer uma proposta, mas, a direção da TV Brasil, 
principalmente a diretoria de programação, precisava também trabalhar para 
fazer uma proposta. Uma divisão por segmentos garante que tenha um critério 
que não seja como esse aqui, que na verdade tá misturando dois critérios, um 



pra quem ele se dirige, o tipo de coisa com o formato. E aí na próxima reunião, 
com  base  numa  divisão  mais  bem  feita,  entende?  A  gente  faça  uma 
programação  daí  pra  frente  com  segmentos...  com  outros  segmentos  nas 
outras reuniões.

(?) [fala fora do microfone]

(?) Pois não! Realmente eu acho que esse aspecto, essa questão da criança é 
uma questão fundamental  pro  país.  Então eu acho que essa colocação foi 
muito  importante,  eu  acho  que  a  gente  deve  dar  uma  olhada  pra  nossa 
programação infantil e eu me coloco à disposição pra fazer essa análise e aí eu 
queria depois ter um contato com alguém da equipe, né! Porque até porque o 
horário que passa é um horário difícil pra gente assistir, e tem que pegar um 
momento e assistir tudo e fazer uma avaliação do ponto neurocognitivo, que é 
fundamental, quer dizer, você desenvolver um cérebro... Ajudar a desenvolver 
o cérebro, e os princípios também da TV pública dentro desses programas, 
como é que eles estão? Seria até interessante também, ter outros conselheiros 
ajudando a analisar a programação infantil.  Até porque uma cabeça só não 
pensa muito bem, então se eu tivesse outros conselheiros, eu por uma questão 
já de agenda, não tenho disponibilidade para... Porque assim, se vamos fazer 
uma coisa, vamos fazer bem feita, a coisa seriamente, no momento eu teria 
agenda pra fazer isso, pra olhar isso, não sei se é tarde pra vocês a partir do 
final  de  julho.  Eu  me  comprometeria  a  entregar  esse  trabalho  na  primeira 
quinzena de agosto. Uma análise de cada um dos programas e... E aí gostaria 
de ter uma pessoa de contato aqui, pra poder discutir e saber se tem outros 
conselheiros.  Isso  também  porque  a  gente  tem  que  olhar  dentro  desses 
programas não só a neurocognição, mas, os princípios que os discutimos aqui  
de  cidadania,  de  diversidade,  de  como  é  que  entra  a  cultura,  a  questão 
regional, que eu acho que tudo isso tem que ser visto dentro da criança. São 
princípios da TV pública, a gente olhar pra esses programas também com esse 
olhar né! O olhar de cognição, formando o cérebro, mas também conceitos que 
estão  embutidos.  Então  seria  interessante  ter  outros  conselheiros  também, 
talvez pra gente fazer um pequeno grupo de trabalho.  
(?) Ainda que na condição de conselheiro, de convidado, mas eu me disporia a 
ser voluntário a participar desse processo de análise da programação infantil.  
Talvez agregando inclusive o fato de estar em Brasília, de ter universidade e de 
ser em julho, reunir talvez até alunos que possam ajudar a ver a programação. 
Agora  seria  importante,  como  sugestão,  ter  alguém da  TV  Brasil  conosco, 
certo?

 (?)  Montar  um...  Alguém da TV Brasil,  do  conselho,  dois...  Duas pessoas 
eventualmente, mais quem tivesse interesse, mas pensei em me oferecer neste 
momento, pois teria facilidade para poder ver a programação. Fazer análise da 
programação com colegas e mesmo alunos que trabalham com isso, eu acho 
que poderiam dar uma contribuição nesse sentido... Naquilo que na realidade 
eu acho que é o coração de uma TV pública, que é a programação infantil.

(?) Bem, eu gostaria de dar uma pequena opinião, concordando com o Ministro 
Franklin eu acho que o que nós vemos aqui, quero parabenizar a presidente 
pela apresentação que ela fez que isso é essência. O conteúdo é essência do 



nosso trabalho aqui. E não tanto questões formais menores que eu lamento 
que  muitas  vezes  podem  ser  resolvidas  em  nível  administrativo  e 
principalmente reforçar, na minha opinião, agora. Eu gosto do que TV Brasil 
faz, acho que, pelo tempo que ela tem, considero até de altíssima qualidade, a 
maioria das coisas que eles apresentam, apenas enfatizar  realmente o seu 
caráter que já vem sendo desenvolvido, mas enfatizar esse caráter regional 
desse país imenso e altamente diverso, que é o nosso Brasil, da Amazônia ao 
Chuí,  tanta coisa pra fazer,  que cabe aí dentro e também parabenizar uma 
coisa que eu vi e que está muito boa e está crescendo muito bem, essa ligação 
Ministério  da  Cultura  e  TV  Brasil  que  realmente  é  a  maneira  de  mostrar 
também o que se fez e que esforço se fez da TV Cultura nestes últimos anos.

(?):  eu  queria  fazer  um  comentário  também.  Essa  discussão  sobre  a 
programação infantil, poderia contar com convidados para adensar a conversa, 
não só uma avaliação mais pragmática sobre  o que está  sendo feito,  mas 
trazer pessoas que são do ramo e que poderiam contribuir, como você vai dar 
uma contribuição que a gente tema sorte de tê-la aqui, mas tem outras pessoas 
que poderiam ajudar nessa avaliação junto com o trabalho que vai ser feito 
aqui na UNB, não é isso? Acho que poderia dar uma qualidade maior a essa 
apreciação da gente, a essas avaliações de conteúdo, se nós conseguirmos 
mobilizar  algumas  pessoas  que  são  do  ramo  ou  de  algum  ramo  que  tem 
relação com o que está sendo discutido que ajudar...

(?): (ininteligível)

(?): é. Tem uma senhora, eu me esqueci o nome dela... ela é baiana, mas mora 
em Minas,  é  considerada  a  maior  especialista  em recuperação  em cultura 
infantil no Brasil. Eu posso até mandar para vocês a entrevista que ela deu, 
uma  entrevista  recente  que  é  de  uma  qualidade  impressionante  e  é  uma 
pessoa  que  eu  convidaria  tranquilamente  para  esse  debate,  porque  ela  é 
especialista,  reconhecida  e  ela  tem  ajudado  o  Ministério  da  Cultura 
(ininteligível)  infantil,  que  nós  estamos  [falas  sobrepostas]  é,  folclore, 
memórias, jogos, lazeres, ela é [falas sobrepostas] especialista nisto, com pós-
doutorado na Alemanha 

(?): nós queremos.

(?):  e é impressionante a qualidade da reflexão dela sobre o que é cultura 
infantil e como construir uma cultura infantil saudável convivendo com os Ben 
10 da vida...  talvez aqui ninguém sabe o que é Ben 10, ou poucos...  [falas 
sobrepostas] é a nova geração de heróis japoneses mirins que o Japão está 
produzindo [falas sobrepostas] são violentos pra caramba [falas sobrepostas] 
todos eles [falas sobrepostas] 

(?):  e  o  consumismo,  e  o  consumismo que as  crianças já  são submetidas 
desde cedo.... [falas sobrepostas]

(?): alguma manifestação?



(?): [fala fora do microfone] sobre o infantil e uma primeira rodada de avaliação 
sobre a grade geral, as grandes distribuições, sem preocupação de liquidar a 
conversa,  mas  uma  primeira  aproximação  do  Conselho  em relação  a  esta 
questão.

(?): ótimo. Uma boa idéia.

(?): a grade, se Deus quiser, estará bem renovada até lá [falas sobrepostas]

(?): o Daniel falou uma coisa que eu acho importante... eu acho que a gente 
chegar em agosto, eu acho (ininteligível)  infantil,  com base no trabalho que 
vocês apresentem, eu acho ótimo ter que pegar um especialista (ininteligível) 
geral sobre a grade já tenha um certo acordo de quais são os segmentos... 
parece bobagem mais essa divisão de segmentos, se ficar confuso a gente não 
consegue fazer locução direito. Então, eu acho que, se puder, talvez a diretoria 
da TV Brasil apresentasse, apresentar no dia, não é aqui não, mandar antes...  
mandar antes e aí a gente dá uma discutida. Entende? Da grade, como é que 
é... eu acho que (ininteligível) [falas sobrepostas]

(?): [fala fora do microfone] eu estou reparando que tem vários temas que são 
destacados da grade de programação que estão sendo tratados pelo Conselho. 
Evidente que a diretoria executiva vai produzir o conteúdo para ser debatido na 
reunião do Conselho, mas era importante que nós, permite presente da EBC, 
tivéssemos uma interlocução permanente em nível do Conselho, por temas, 
exemplo,  o  tema  da  analise  transversal  da  programação  que  nos  vamos 
produzir (ininteligível) vamos tentar organizar para o Conselho, a partir da visão 
da EBC, nós podemos tratar com o Conselheiro Daniel, exemplo, é isso? Tem 
apresentado essa preocupação (ininteligível)  o tema da programação infantil 
vai ser tratado pela Conselheira Lúcia ou pelo... vou abrir uma interlocução lá 
pela UNB. Então,  seria  importante que o Conselho conferisse a titularidade 
para relatar a matéria em conjunto com a EBC, um dos seus conselheiros... no 
sentido  só  de  organizar  o  debate,  não  que  esse  conselheiro  ficaria 
exclusivamente com a responsabilidade, mas ele pode organizar junto com a 
EBC o debate para o Conselho.

(?): essa é a idéia original, né?

[falas sobrepostas] 

(?): é uma idéia de criar os núcleos temáticos, né Conselheiro?

[falas sobrepostas]

(?):  (ininteligível)  também  que  esses  núcleos  temáticos  dêem  uma  certa 
autonomia para ação executiva, que ela muitas vezes não pode esperar na 
realidade...  aprofunda... mais detalhada da reflexão. Inclusive, porque assim 
tem uma área que está subdimensional neste momento, (ininteligível) que é 
muito importante que era da juventude, que tem uma interligação com música e 
que  tem uma interface  com história,  muito  interessante,  principalmente  em 
regiões como em São Luís do Maranhão, na Bahia, no Norte do país, e que 



precisam se juntar a essas expressões, juventude, música, memória histórica... 
eu acho que pode, na realidade, se ter alguma ação neste sentido, mas vai 
demandar muito mais tempo e é necessário uma certa autonomia para o setor 
executivo da EBC e atuando, em contato com aqueles que têm interesse, por 
exemplo,  eu  tenho  um  interesse  muito  especial  em  música,  juventude  e 
memória histórica, isto porque a gente pode viabilizar através das interfaces 
com a cultura então...  se eu receber este material  vou responder com uma 
certa agilidade para que nas duas próximas reuniões no máximo, a gente tenha 
algum arcabouço disso, até porque não está se construindo do nada, já existe 
a  EBC,  houve  discussão  prévia,  há  um  debate  nacional  sobre  a  EBC 
(ininteligível)  ponto  de  vista,  agora  precisam  também  ser  apresentadas 
propostas mais concretas e nesse sentido eu acho interessante...  eu queria 
salientar um dado histórico muito importante. Agora em agosto, nós estamos 
celebrando 211 de uma epopéia de jovens, jovens da Revolução dos Alfaiates 
de 1798. Eles foram mortos um ano depois, mas todos tinham uma baixa idade 
e estavam muito ligados à cidadania e à liberdade. E eu penso que a gente 
poderia programar para o final de agosto, ou ter alguma idéia de no final de 
agosto, de contar isso nacionalmente. O Brasil tem muitos heróis nacionais, 
diferentes (ininteligível) e a TV pode, através da ação cultural, destacar, discutir 
o contexto histórico, onde foi, como foi, porque foi... e fazê-los na realidade não 
heróis  locais,  mas heróis  de um povo que está ainda em curso para fazer 
alguma coisa. Então, em agosto, a Revolução dos Alfaiates (ininteligível) faz 
211 anos.

(?):  pois  é  para  este  tipo  de  coisa,  é  muito  bem  vinda  a  sugestão  [falas 
sobrepostas] para esse tipo de coisa eu tenho certeza que a Helena... cadê a 
Helena? Ela já anotou... bom, então vamos anotar para ela exatamente, porque 
ela deu uma saída... nós temos um programa que trata sim, que é o “De lá para 
cá”,  entende?  Quer  dizer  daquele  momento  para  cá.  É  uma  pauta  para  o 
programa  “De  lá  para  cá”,  muito  bem  vinda.  [falas  sobrepostas]  cabe  no 
“Caminho” também, mas o programa de história mesmo é o “De lá para cá”.

(?):  não quero  ser  professoral,  mas dentro  dessa  idéia  de  sugestões  e  de 
pautas,  não  nos  esqueçamos  que  em  julho,  em  julho  de  1839,  eclodiu  a 
Revolução  Juliana  que  proclamou  a  Primeira  ou  a  Segunda  República  no 
Brasil,  feita  por  Anita  Garibaldi.  É  um assunto  também interessante.  [falas 
sobrepostas] 

(?): repete que ela chegou...

(?): não é que em julho de 1839 é a data da Revolução Juliana da República 
Farroupilha, a segunda república feita no Brasil que, de qualquer maneira, deu 
origem posteriormente a república brasileira e ao tão falado republicanismo que 
hoje  se  propaga,  que  começou  naquelas  placas  lá,  entre  outras  revoltas 
brasileiras,  mas,  enfim...  [falas  sobrepostas]  sim,  nós  temos  até...  bom,  foi 
notável e de extraordinário sucesso popular aquela série que a TV Globo fez, 
“A  casa  das  sete  mulheres”  [falas  sobrepostas]  é  mera  sugestão...  [falas 
sobrepostas]

(?): tem uma outra do Conselheiro João Jorge...



(?): eu sugeria, em agosto, a celebração da revolta dos Alfaiates de 1798, em 
que quatro jovens foram enforcados um ano depois, e que tem muito haver 
com  juventude,  com  cultura  e  coma  idéia  de  liberdade,  igualdade  e 
fraternidade. Como esse é o ano da França no Brasil, a principal presença da 
França  no  Brasil  é  com  a  Revolta  dos  Alfaiates,  com  a  Revolta  dos 
(ininteligível) eles são heróis esquecidos, mas foram mais.. [falas sobrepostas] 
foi  feito  em  Salvador  em  (ininteligível)  Lucas  Dantas,  Manoel  Faustino  e 
(ininteligível),  que  foram  mortos,  esquartejados,  porque  queriam  república, 
democracia,  abolição da escravatura e salários iguais e que é o agravante 
serem jovens, mestiços e negros, que sabiam ler e escrever.  Foram presos 
justamente por isso, porque numa época em que não havia escola no Brasil... 
essas passagens históricas são fundamentais e que não são contadas ainda, 
podem ser colocadas para o país inteiro,  não numa etapa assim como um 
folhetim, datas e nomes, há muito mais como um conteúdo que a nossa gente 
tem  feito  para  esse  país  ser  mais  atual  e  mais  moderno...  Revolta  dos 
(ininteligível). [falas sobrepostas] 

(?):  (ininteligível)  falando  de  autonomia  setorial  para  as  (ininteligível) 
conselheiros,  para  junto  com  a  EBC,  ir  dando  uma  dinâmica  mais  rápida, 
porque nós temos um calendário curto até dezembro, quatro ou cinco reuniões 
e como nós vamos discutir a programação com esse olhar transversal, então 
algumas coisas precisam ser ditas, citadas [falas sobrepostas] nós vamos por 
e-mail ou por qualquer outro meio, entendeu? [falas sobrepostas]

(?): terminou esse tema?

(?): eu não queria perder a oportunidade de antes de encerrar este tema... um 
minuto  para  ouvidoria,  um minuto  apenas,  para  apresentar  a  ouvidoria  aos 
novos conselheiros e mesmo aqueles que não estavam quando nós estivemos 
aqui em outras reuniões. Eu quero dizer a ouvidoria funciona atendendo ás 
demandas dos ouvintes das emissoras de rádio,  da televisão e da Agência 
Brasil de Notícias. Estes canais estão funcionando, portanto, nós já temos uma 
série de demandas, comentários, críticas e muitos elogios ao nosso trabalho e 
isso é sistematizado bimestralmente, de dois em dois meses e nós enviamos 
para a diretoria e para todos os conselheiros. Fizemos isso já duas vezes, por  
isso eu também estou pedindo a palavra para saber qual é a forma melhor de 
contato. Da primeira vez, nós mandamos através dos Correios, impresso, e não 
recebemos, infelizmente, nenhuma resposta, a não ser o Ministro Delfim Neto 
que disse que recebeu, mas depois... e portanto... talvez tenha havido algum 
ruído aí  na  comunicação,  um.  Na  segunda,  na  segunda...  agora  para  esta 
reunião, nós mandamos por e-mail e aí nós recebemos algumas manifestações 
a  mais,  então,  suponho,  concluo  que  talvez  pela  internet  seja  mais  fácil. 
Passaremos a fazer isso, virtualmente a partir da próxima reunião. Quero dizer 
que  nós  gostaríamos  muito  que  vocês  lessem...  nós  fazemos  um relatório 
quantitativo e qualitativo, das demandas de todos os setores e a presidente já 
citou  um  caso,  que  é  o  caso,  no  caso  da  televisão  especificamente,  mas 
criticado  pelos  nossos  telespectadores,  que  é  o  problema  dos  programas 
religiosos.  E  aí  não  só  da  televisão,  mas  é  também a  Rádio  Nacional  de 
Brasília, que também transmite uma missa e nós recebemos demandas. Então 



são questões delicadas que chegam a ouvidoria e que eu gostaria que estas 
questões fossem também divididas com o Conselho. Há uma outra questão 
que a presidente já se referiu que não é só uma visão da ouvidoria mas que 
vem dos espectadores, que é essa questão do corte que é feito nos programas 
de  cinema,  eles  reclamam muito,  que  você  está  no  meio  de  um filme,  de 
repente você é chamado para pensar em uma outra coisa e rompe coma obra 
de  arte.  Eu  particularmente  acho  que  é  um desrespeito  ao  artista  e  é  um 
desrespeito ao telespectador. Eu acho que eles têm razão. Então eu trouxe 
aqui o conjunto de todas as nossas... o nosso trabalho até agora, ou seja, das 
duas últimas reuniões para os novos conselheiros, já passo aqui para o Daniel, 
depois passarei para os outros conselheiros, a partir então da próxima reunião 
faremos essas comunicações via internet. Era isso.

(?):  muito  obrigada,  então  damos  por  encerrada  essa  sessão...  [falas 
sobrepostas].Pois  não?  [falas  sobrepostas]  essa  foi  uma  discussão  que  já 
houve no Conselho e não ficou definida uma agenda anual, ela é mensal, mas 
não tem uma data definida, a gente pode voltar e levar ao Presidente Beluzzi 
uma  nova  discussão  com  relação  a  isso.  [falas  sobrepostas].  É....  [falas 
sobrepostas].  Eu lembro [falas  sobrepostas]  Exatamente  [falas  sobrepostas] 
nós podemos já marcar o mês de agosto, dia 09 tem a audiência pública e se 
vocês quiserem já marcar o do mês de agosto, poderemos deixar marcada 
agora. Alguém tem uma sugestão para o mês de agosto? [falas sobrepostas] 
tem um calendário? [falas sobrepostas] Como? Daqui a dois meses, dia 21 de 
agosto [falas sobrepostas] 18 ou 25, deixando duas... não? [falas sobrepostas] 

(?): pode ser dia 11, 11 de agosto? [falas sobrepostas] 

(?): cai que dia?

(?): terça. [falas sobrepostas]

(?): dia 11 será exatamente um mês depois da audiência [falas sobrepostas]. 
Dia  11  então?  [falas  sobrepostas]  a  princípio  dia  11  de  agosto  [falas 
sobrepostas] muito obrigada a todos.  


