
NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  19ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
CONSELHO  CURADOR  DA  EMPRESA  BRASIL  DE 
COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 30 de junho de 2010

Hora – 14h

Local – Hotel Nacional – Brasília-DF

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-

vindos à 19ª  Reunião do Conselho Curador da EBC.  Ausentes, 

justificadamente, os Srs. Conselheiros Cláudio Lemos, que está em 

viagem  ao  exterior,  Paulo  Sérgio  Pinheiro,  também  viagem  ao 

exterior, e João Jorge Rodrigues, também viagem ao exterior, este 

último em viagem à Copa com o Grupo Olodum.

Temos uma pauta importante, com seis itens e os outros 

assuntos.  Daremos posse à Conselheira Ana Maria da Conceição 

Veloso.  Temos o parecer da Câmara de Educação Cultura, Ciência 

1



e Meio Ambiente sobre os problemas religiosos, decidido na reunião 

passada.  Temos apresentação do operador da Rede Digital e uma 

discussão  após  apresentação.   A  respeito  da  audiência  pública, 

todos  receberam  um  documento  síntese  sobre  o  qual  haverá 

discussão para vermos o encaminhamento sobre a audiência que 

foi  realizada  no  Rio  de  Janeiro.   Passamos  a  apresentação  da 

Ouvidoria para o final porque a Ouvidoria sempre traz ao Conselho 

Curador novos debates, novas discussões.  Se apresentássemos 

primeiro estaríamos debruçados muitos minutos em cima dos temas 

da Ouvidoria  numa reunião que já  tem uma pauta  pronta.   Isso 

poderia nos levar a mais atrasos.

Estou passando a Ouvidoria para o final e logicamente 

haverá discussão de alguns pontos, mas se houver alguns outros 

pontos que acharem importantes colocarem na pauta das próximas 

reuniões apontem e incluiremos nas reuniões futuras.

Temos que aprovar essa pauta.

Todos aprovam a pauta como ela está?

E a aprovação da ata da reunião anterior também.
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Todos  já  a  receberam,  leram.   As  atas  estão  sendo 

sintéticas,  mas  todas  as  reuniões  são  gravadas  e  estão  à 

disposição.

Não sei se esse formato de ata está bom para todos.  Se 

todos concordam com o formato da ata mais sintética e ao lado dela 

a transcrição da reunião à disposição.

Está aprovada?

Passamos  para  aprovação  e  recolhimento  de 

assinaturas.

Vamos  dar  a  posse  à  Conselheira  Ana  Maria  da 

Conceição Veloso.

Ana Maria da Conceição Veloso passa hoje a fazer parte 

como Representante da sociedade civil  do Conselho Curador.  A 

Professora Ana é jornalista e Professora do Curso de Jornalismo da 

Universidade Católica de Pernambuco.  Dentre outras atividades, a 

Professora participa do Fórum Pernambucano de Comunicação – 

Fopecom;  da  Rede  Mulher  e  Mídia;  do  Fórum  Mulher  de 

Pernambuco e do Centro das Mulheres do Cabo.
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Seja  bem-vinda,  Conselheira.   Tenho  certeza  de  que 

trará grandes contribuições ao Conselho.

Com a posse da Conselheira Ana passamos hoje a ter 

completo todos os quinze Conselheiros da sociedade civil.  Todos 

empossados,  mais  do  que  isso,  todos  realmente  ativos  e 

participativos no Conselho.

Passo a palavra à Conselheira.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Boa tarde a todos e todas.  Para mim é uma honra ter  

recebido  a  indicação  dentro  do  Fórum  Pernambucano  de 

Comunicação para concorrer a uma vaga ao Conselho da EBC.  Ter 

recebido o acolhimento da sociedade civil na votação da consulta 

popular e também ter recebido a confiança e o acolhimento dentro 

do próprio Conselho do meu nome para compor uma Cadeira como 

uma mulher  negra  do  Nordeste  e  do  movimento  de  mulheres  e 

movimento de democratização da comunicação.

Neste momento agradeço às entidades que apoiaram e 

apostaram na minha candidatura.  O Coletivo Intervozes, a Rede 

Mulher  e  Mídia,  o  Fórum Pernambucano  de  Comunicação  e  às 

outras entidades e professores universitários que também torceram, 
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apoiaram e participaram.  E às inúmeras organizações do Brasil que 

referendaram a minha candidatura.

Agradeço também ao Presidente da República, por ter 

aceitado meu nome dentro da indicação do Conselho.  Estou aqui 

para  colaborar  o  máximo  possível  com  o  Conselho  e  com  a 

comunicação pública do país.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Todos receberam por  email e  também uma 

cópia  impressa  da  Resolução  do  Conselho  sobre  o  manual  de 

redação.  Foi definido na reunião passada que a diretoria executiva 

teria cinco meses para apresentar os princípios gerais que acredita 

devam constar no manual.  A partir daí abriríamos para discussão o 

Conselho com a sociedade e com todos os usuários dos serviços 

da EBC.  Já tomamos a iniciativa e já temos a resolução sobre o 

manual de redação.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não me manifestei por escrito, recebi por intermédio 

do  Secretário  do  Conselho.   Tenho  divergências  sobre  o 
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entendimento que firmamos na reunião do Conselho do Rio e  a 

resolução.   Ponderei  muito,  estávamos num ano muito  difícil  na 

empresa, na televisão, noutras mídias, com as eleições, como plano 

de  trabalho  prometido  ao  Conselho  que  estamos  procurando 

executar, o que é difícil, porque foi impactado por outras agendas, 

como Copa do Mundo e eleições, com o próprio plano de cobertura 

eleitoral que demanda muito trabalho.  Tinha ponderado no Rio de 

Janeiro,  e  me  pareceu  que  houve  entendimento,  de  que  não 

trataríamos disso esse ano.  Por isso houve uma proposta de seis 

meses que depois foi dilatada para um ano.

Não temos a menor condição de parar a empresa para 

discutir princípios neste momento.  O que houve de deliberação ali 

foi que nós apresentaríamos ao Conselho uma versão do manual 

de redação de jornalismo da Radiobrás com as poucas correções 

que achamos que ele merece neste momento até que pudéssemos 

avançar nesse cenário.

Mas  não  quis  me  manifestar  por  escrito  porque  não 

rende a discussão por escrito e preferi trazer aqui.  Se em cinco 

meses a EBC vai apresentar princípios não vou tirar princípios da 

minha algibeira, isso seria fruto de discussão interna.  Na conjuntura 

em  que  estamos  vivendo,  em  que  há  uma  Copa  do  Mundo 

correndo,  uma  pré-campanha  que  virou  campanha.   Já  há  três 

meses estamos em campanha, embora legalmente isso ainda não 

seja  campanha,  que  começa  oficialmente  depois  de  amanhã. 

Agora temos o calendário eleitoral pela frente.
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Gostaria  que  houvesse  uma  correção  se  eu  estiver 

errada.  Se eu estiver certa, que a Resolução seja corrigida e se eu 

estiver errada...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Talvez seja melhor eu ler como está na ata.

“O Ministro Franklin de Souza Martins, sugeriu partir do 

Departamento de Jornalismo da EBC uma primeira discussão sobre 

os conceitos e princípios fixando-se um prazo de três meses para 

tal.  Posteriormente, deve-se abrir a discussão sobre os conceitos 

gerais.”

E acrescentamos mais dois.  São cinco.

“Propôs,  ainda,  a  realização  de  um  seminário  sobre 

jornalismo público, trazendo experiências internacionais aberto ao 

público.  Daniel Arão Reis Filho resolveu associar-se nessa etapa 

de reflexão da EBC aos conselheiros que fazem parte da Câmara 

de  Jornalismo:  Tereza  Cruvinel  propôs  ao  Conselho  adotar 

integralmente  o  acordo  ortográfico  dos  países  de  Língua 

Portuguesa e ao fim dos debates, decidiu-se que o Conselho dará 

doze meses para conclusão da produção do manual de jornalismo 
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da EBC.  Que em novembro de 2010 a EBC divulgará os resultados 

de uma reflexão inicial sobre o tema, que a empresa deve realizar 

no momento propício um seminário internacional sobre a questão. 

E que durante esse período permanecerá em vigência o manual da 

Radiobrás,  com as mudanças necessárias para um cumprimento 

integral do acordo ortográfico celebrado no âmbito dos países de 

Língua Portuguesa.”

Foi isso que discutimos, não foi?

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência  da  República)  –  Acho  que  inicialmente  estava  se 

trabalhando com uma coisa mais a curto prazo.   Mas durante a 

discussão foi  se evoluindo para uma coisa que tinha que ter um 

prazo mais elástico.  Até não dava para ser durante as eleições etc.

Acho  que  quando  se  pegou  três  meses  –  e  não  me 

lembro  se  falei  isso  –  mas  me lembro  que  no  início  estávamos 

trabalhando com curto prazo, mas depois se evoluiu para fixar o 

prazo de um ano.

Acho que a Tereza está mais perto do que acho que foi 

o espírito da discussão.  Mas não estou com as atas aqui nem as 
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transcrições.  Mas acho que houve certo consenso de que não era 

para estarmos tratando nas eleições.  Tanto que até lá você faria o 

manual da Radiobrás que ficaria em vigência para depois passar 

para nós.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Aqui seriam mais os princípios gerais, não.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Particularmente,  considero  que  não  é  exagerado  esse  prazo  de 

cinco meses para se chegar  a uma plataforma de princípios.   A 

Copa  do  Mundo  vai  acabar  dia  11  de  julho.   Fica  a  campanha 

eleitoral,  que realmente é um grande evento.  Mas trata-se de o 

Conselho pensar.  Não me parece fora do razoável trabalharmos 

com o prazo de cinco meses para uma plataforma de princípios.  Se 

jogarmos para frente ainda, penso que a discussão tende a ficar um 

pouco diluída no tempo.

Três meses foi um prazo que foi aventado, mas depois 

se evoluiu para cinco meses.  Ou seja, seria em fins de novembro 

que essa plataforma de princípios seria definida.  Inclusive já teria 

terminado o segundo turno das eleições.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então três meses, posteriormente deve-se abrir 

a discussão sobre os conceitos gerais (...).

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Recordo-me do mês de novembro, que ficou na minha memória.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – (...)para que o fosse colocado em 

discussão do Conselho com a sociedade.  E depois desses cinco 

meses faríamos o seminário internacional.  Começa-se o debate.  E 

no período de doze meses conclui-se todo o processo.  Essa era a 

evolução.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Gostaria de falar para concordar com a Tereza.  Tenho a impressão 

de  que  parar  todo  mundo  no  meio  da  cobertura  eleitoral  para 

meditar ou para filosofar sobre princípios da radiodifusão Pública é 

um pouco extemporâneo.
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Então, gostaria de propor que pudéssemos, a partir do 

término da cobertura das eleições, que se desse até o final do ano 

para apresentação desses primeiros trabalhos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Em vez de novembro seria dezembro.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Essa é 

a proposta.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  – Gostaria de acrescentar  mais informações.   Vejam 

que princípios não vão ser discutidos com a área administrativa da 

empresa, mas com a área finalística.  A não ser que se possa tirar 

da própria opinião, coisa que não é a nossa prática nem deve ser.

O próprio Conselho recomendou uma discussão interna. 

Estamos sem diretor  adjunto  de jornalismo,  acumulado por  mim, 

questão que estamos procurado resolver, num momento em que a 

empresa sofre  terrivelmente com falta  de pessoal,  porque nosso 

concurso não saiu e agora não sairá antes do fim das eleições.  Os 
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senhores não têm idéia de como estamos nos desdobrando e há 

algumas pessoas da empresa aqui,  para conseguir  dar conta de 

tantas situações exatamente em jornalismo.  E nem acho adequado 

que num momento em que estamos fazendo tudo para manter a 

serenidade, a sobriedade das pessoas envolvidas em comunicação 

pública  no  rádio,  na  televisão  conduzirmos  um  debate  interno 

desse.

Não gostaria que fosse eu a conduzi-lo e, sim, o diretor 

de  jornalismo.   Então,  há  uma  série  de  questões  para  serem 

consideradas.

Agora, novembro, o segundo turno acabará de terminar. 

Agradeço a compreensão da Ana Luíza, da Professora Ana Fleck, 

mas  no  final  do  ano,  colegas,  as  urnas  revelarão  novo  Brasil. 

Vamos  trabalhar  para  posse  de  Presidente,  montagem  de  novo 

governo a partir do dia 1º.  Vamos ter que dar conta de reconhecer 

novo  parlamento  nacional.   Tudo  isso  tratamos  no  canais  de 

jornalismo,  ou  seja,  de  rádio  e  televisão.   O  resto  do  mês  de 

novembro e o  mês de dezembro,  depois  do segundo turno,  são 

absolutamente, e todos que já trabalhamos em jornalismo, sabemos 

que o novo Brasil  sai das urnas e tem um mundo de trabalho a 

fazer.

Janeiro  tem posse  de  presidente.   Logo  em seguida, 

posse do Congresso.  Isso também ainda não é satisfatório.
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A minha proposta era que se mantivesse o prazo de um 

ano.  Para mim foi essa sugestão que foi aprovada.  Que traríamos 

a consenso do Conselho o manual da Radiobrás com sugestão de 

alteração  no  que  diz  respeito  ao  acordo  ortográfico  e, 

eventualmente, algumas correções editoriais.

Dou um exemplo da Agência Brasil de Notícias.  Um dia 

morreu Mercedes Sosa.  Domingo.  Estava em casa, e as Agências 

não tinham notícia.   Liguei  lá e me disseram que no manual  de 

jornalismo está que agência não cobre cultura.  Disse que era um 

absurdo.  Vocês vão fazer uma notícia da Mercedes de Sosa que é 

um símbolo mundial.

Algumas  mudanças  editoriais  serão  necessárias, 

pontuais,  como  esse  exemplo  dado.   E  que  deixássemos 

encaminhar  esse manual  ao Conselho com ajustes da ortografia 

multilateralmente  pactuada  por  países  da  CPLP  e  com  alguns 

ajustes editoriais.  O Conselho então determinará que esse será o 

norte.   Nós  já  temos  um  plano  de  trabalho  para  as  eleições. 

Informo  ao  Conselho  que  estamos  enviando  ou  tomando  a 

liberdade de enviar esse manual a todos os órgãos de fiscalização. 

Já levamos ao PSD e a todos os ministros da Comissão de Ética 

Pública,  aos  Tribunais  Superiores  e  ao  Tribunal  de  Contas  da 

União.   Às  Entidades  de  Comunicação  Pública  mostrando  que 

estamos dando ampla divulgação ao plano de cobertura aprovado 
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pelo  Conselho.   Agora,  é  preciso  trabalhar  e  a  conjuntura, 

infelizmente, lá dentro é de produzir.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Vou dar uma de PSD mineiro e tentar 

chegar a algo que seja intermediário.  Era bom tentar chegar a um 

consenso intermediário.  Entendo sua posição Tereza, mas fazer 

chegar  esse  material  ao  Conselho  daqui  a  um ano  acho tempo 

demais porque sempre o jornalismo terá demanda.

Proponho uma coisa (milhar), e podemos trabalhar com 

um prazo (...) para ter o manual.  Qual o prazo que o Conselho acha 

que precisaria para discutir  internamente e com a sociedade civil 

etc.  Serão três meses?  A EBC, a diretoria teria então nove meses 

para entregar o trabalho preparado internamente.  Mas tem que ter 

um cronograma  razoável.   Senão,  com  a  minha  experiência  de 

jornalismo, jornalista sempre vai ter coisa que se empurra para o dia 

seguinte também.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Pergunto ao Conselho porque ele não cobrou isso 

nos últimos quase três anos da EBC?
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Tereza, talvez ele tivesse em processo 

de formação, tivesse se estruturando.   Ele poderia até ter cobrado. 

E se tivesse cobrado você estaria mais brava do que está agora 

provavelmente.

Penso que seja razoável estabelecer-se um prazo.

Estou  fazendo  uma  proposta  de  conciliação,  de 

entendimento.   Os  nove  meses  para  a  EBC  se  preparar 

internamente e propor ao Conselho.  Seriam três meses para se 

discutir, discutir com a sociedade.  Acho razoável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Cada vez que o Conselho ganha organicidade, 

essas  questões  vão  aparecendo.   Agora,  como  está  hoje  a 

resolução?
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“Aprova  o  Parecer  02  da  Câmara  de  Jornalismo  e 

Esportes que determinam a confecção do manual de jornalismo da 

EBC na forma em anexo.

Art. 2º – O processo de discussão pública e produção do 

referido manual deve realizar-se em doze meses a contar da data 

de promulgação desta resolução.”

Todos concordamos.

O art. 3º diz assim:

“Após  o  máximo  de  cinco  meses  da  data  desta 

resolução,  a  EBC deve tornar  públicos os princípios  e conceitos 

orientadores do manual, estabelecendo um processo transparente e 

aberto que permita à sociedade brasileira participar das discussões 

acerca do manual de jornalismo da EBC.”

Então,  esse  art.  3º  parece-me  que  está  sendo 

novamente colocado em discussão.

E o art. 4º diz:
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“Durante  o  processo  de  produção  do  manual  de 

jornalismo da EBC mantém-se vigente o manual de jornalismo da 

Radiobrás,  incorporadas  as  alterações  decorrentes  do  acordo 

ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 do qual é signatário a 

República  Federativa  do  Brasil.   Adicionalmente,  durante  esse 

período quaisquer  alterações,  acréscimos e supressões,  relativas 

ao manual de jornalismo da Radiobrás, determinados pela diretora 

de jornalismo da EBC, são de observância cogente pelos servidores 

da referida diretoria.”

O art. 3º que trata do prazo de cinco meses parece-me 

que a presidente acha que não será possível atender.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Gostaria  de  fazer  pequenos  comentários.   Quer  dizer,  acho 

especioso o  argumento de que a  empresa não pode parar  para 

discutir princípios.  Ora, não é possível alimentar essa concepção. 

A empresa jamais vai parar para discutir princípios.  Os princípios 

podem  ser  discutidos  simultaneamente,  inclusive  porque  serão 

discutidos também pela Câmara específica.

A  nossa  proposta  é  a  de  associarmos  a  Câmara 

específica a essa reflexão.  Então, vamos ter uma plataforma de 

princípios.  Os jornalistas que trabalham na empresa são jornalistas 

experimentados, quer dizer, não será discussão que vai surgir para 
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eles pela primeira vez.  Temos o trabalho que o ouvidor fez, o Livro 

sobre a BBC,  e não sei  se todos já  o leram, na parte final  tem 

excelente  discussão  sobre  princípios.   Evidentemente  que  não 

vamos copiar essa discussão, mas poderá ser inspiradora.  Não há 

quem  trabalhe  na  área  que  não  tenha  familiaridades  com  essa 

discussão.  Claro que não se vai tirar da algibeira, mas vai se tirar 

da experiência que existe.

Parece-me excessivo caminharmos para um prazo de 

nove meses.  Acho que o fim do ano talvez fosse um prazo razoável 

para  termos uma plataforma de  princípios  para  ser  discutida  na 

sociedade.  Se a preparamos em nove meses para fechar toda a 

discussão em um ano fica um tempo muito curto para a sociedade 

discutir, ponderar.  É a partir da plataforma de princípios que se vai 

redigir o estatuto todo.

É  preciso,  portanto,  considerar  certo  tempo  entre  a 

plataforma  de  princípios  ser  definida  para  ela  ser  discutida  e, 

depois, gerar sua aprovação e, finalmente, a redação, que, por sua 

vez, também será discutida no final.  Temos um processo que tem 

suas etapas.  Não se pode espremer a etapa final, porque senão 

fica uma coisa assim muito pouco discutível  para ser  uma coisa 

bem amadurecida como todos nós queremos que seja.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Quero dizer, em primeiro lugar, que com relação a 

todas as decisões do Conselho estamos sempre prontos a executá-

las dentro das limitações e fazemos enormes esforços para atender 

às demandas do Conselho, que são crescentes e que louvamos. 

Mas  tenho  aqui  companheiros  de  diretoria  que  deveriam até  se 

manifestar e o ouvidor conhece muito bem a realidade.

Já o conselheiro não tem a mais pálida idéia,  e peço 

desculpas por dizer, sobre as condições de trabalho dentro da EBC. 

Gostaria que o ouvidor, que bem conhece a realidade da empresa 

pudesse testemunhar.

O senhor está me acusando, dizendo coisas inverídicas. 

É  verdade,  sim,  não  tenho  condições  de  parar  as  equipes  de 

jornalismos para fazer um seminário interno.

Estou  indo  a  cada  redação  discutir  a  cobertura  da 

eleição  porque  se  eu  for  reuni-los,  acho  que  isso  desmonta. 

Trabalhamos com equipes reduzidas na qualidade e na quantidade. 

São jovens profissionais que estamos formando, que entraram por 

concurso.  Nós não temos profissionais com essa experiência que o 

senhor  mencionou.   Nossos  profissionais  são  jovens  e 

despreparados.   Acreditamos  neles  e  vamos  formá-los.   Temos 

funcionários  temporários  que  não  têm  contrato  de  compromisso 

com o  futuro  da  empresa.   Eles  sabem que o  contrato  deles  é 
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temporário  e  que  se  amanhã  entrarem por  concurso  será  bom, 

senão, vão embora.  Muitos já foram.

Então, é difícil sim.  Não é má vontade minha.  É difícil 

sim  até  o  fim  do  ano  termos  pausas  de  reflexão  para  debate. 

Acredito que princípios vão ser estabelecidos em seminários, em 

workshops, em debates.  É assim que vamos propor uma carta de 

princípios do jornalismo da empresa de comunicação pública.   É 

difícil sim.

Não  vou  propor  nada.   O  que  o  Conselho  decidir 

faremos esforço para cumprir.  Se não produzirmos boa proposta de 

princípios o Conselho será capaz de melhorá-la, com certeza.  A 

própria  sociedade.   Agora,  lamento  muito  que  em  três  anos  o 

Conselho nunca  tenha cobrado uma carta de princípios.  Briguei 

internamente muito pelo manual de jornalismo.  Defendi aqui neste 

Conselho que fosse cobrado o manual de jornalismo.

Em três anos não se falou nada sobre o assunto.   E 

agora nesta conjuntura difícil que estamos atravessando, temos que 

fazer uma reflexão no meio de uma eleição, de um novo governo, 

de  um novo  Congresso,  de  tudo  que  estamos  enfrentando  com 

tanta dificuldade.

Não vou fazer proposta nenhuma.
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Gostaria que o ouvidor encaminhasse as condições que 

ele vê dentro da empresa.  O ouvidor para ter um auxiliar, ele sabe 

como é, o esforço que faço.  Para fazer o programa do Ouvidor tirei 

cargos da minha estrutura para dar para ele.  Senão o programa 

não vai sair nunca.  Privei-me de duas assessorias para dar para 

ele fazer o Programa do Ouvidor.

Estou contando isso só para dar  um exemplo ralo de 

como as coisas são difíceis na EBC.  E tenho diretor de serviço que 

também dirige grande área, já foi diretor de jornalismo da Radiobrás 

e que tem algo a dizer e que gostaria que vocês dissessem, porque 

está  parecendo  que  eu...pelo  contrário,  briguei  pelo  manual  de 

jornalismo nesses três anos.

O SR.  LOURINDO LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  –  A 

experiência relatada pela Tereza é real.  Agora, gostaria de lembrar 

que  desde  que  assumi  a  Ouvidoria  –  e  até  fizemos  algumas 

reuniões com a Ana Fleck – discutindo a necessidade do manual. 

Não sei por que não prosperou aquilo, mas foram dois anos.  Não é 

uma coisa que está caindo do céu agora não.  Tivemos reuniões, e 

esse livro que agora socializei aqui foi entregue para a Ana.  Enfim, 

é um processo que poderia ter evoluído mais rapidamente.
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O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Boa tarde a todos e a todas.  Só há dois fatos.  Primeiro, está 

confirmado, nossas condições de trabalho estão e ficarão este ano 

ainda  muito  difíceis.   E  teremos  que  lidar  com  condições 

internamente de pessoal muito difíceis.  Estamos perdendo muitos 

funcionários e iremos perder mais ainda que, atraídos por propostas 

de  trabalho  em  campanha,  por  exemplo,  ou  outras  atividades, 

deixam a empresa.  Em fim de governo sempre há uma debandada. 

Estamos  agora  com  a  questão  do  TSE,  porquanto  fomos 

convidados para fazer um serviço para eles que é a distribuição da 

programação do horário eleitoral, que é feito no rádio e televisão. 

Entretanto, a única condição que colocamos foi que eles dessem ou 

encontrassem uma forma legal  de  podermos fazer  contratações. 

Não temos pessoal para fazer o trabalho.  Essa é uma realidade 

que vai se agravar muito ainda este ano.

Uma segunda coisa que gostaria de relatar, até por ter 

tido a experiência da Radiobrás, da elaboração desse manual, que 

hoje está em vigor, foi um produto concluído ao final de uma gestão 

de quatro anos, com a experiência de debates e acúmulos feitos 

durante toda a gestão.  Ele é praticamente produto final da gestão 

do  então  presidente  Eugênio  Bucci,  do  qual  participava  como 

diretor.   Creio  que o  principal  e  arvorando-me a falar  um pouco 

sobre o conteúdo em si do debate, acho que a principal questão do 

debate é o resultado que nós queremos ter.   É um manual  que 

efetivamente  inove  e  avance  em  relação  àquele  manual  da 

Radiobrás,  que  reflete  um debate já  passado.   Penso que esse 

debate sobre comunicação pública não é um debate fácil, não é um 
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debate que está pronto, pelo contrário, ainda temos muito consenso 

a construir sobre que princípios mesmo devemos trabalhar com o 

jornalismo público.   Não é um debate  que se  esgote  em pouco 

tempo.

A preocupação nossa deve ser sempre com a qualidade 

do produto que queremos ter ao final desse processo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Acho que o Conselho tem que considerar as 

ponderações da Diretoria Executiva e podemos fazer uma revisão 

da Resolução nº 05 de 2010.  Até o ano passado não tínhamos 

esse mecanismo de resoluções do Conselho.  Esse debate veio ao 

Conselho por várias vezes, ou seja, sobre a construção do manual, 

mas sem nenhuma resolução ou indicação do Conselho do que a 

Diretoria Executiva deveria formular.  Então, permaneceu nas atas e 

não demos encaminhamento.  A partir da Resolução é um pouco 

diferente  porque  vamos  poder  acompanhar  melhor  o  que 

encaminhamos pelo Conselho.

Temos aqui certo impasse, mas sugeriria um prazo de 

oito meses ou um pouco mais, dada toda essa questão colocada 

pela presidente, e quatro meses posteriores para que o Conselho 

pudesse debater.
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Minha  proposta  é  de  oito  meses  e  quatro  para  o 

Conselho debater e dar um encaminhamento.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Gostaria  de  fazer  uma  proposta,  que,  talvez,  fosse  alternativa. 

Entendi e concordo com o Garcez, com a Tereza de que o manual 

de jornalismo deva ser o produto de uma experiência e não o ‘carro 

adiante dos bois’ ao que me parece.

Como  alternativa,  que  a  diretoria  de  jornalismo  ou  a 

Tereza, no caso, o pessoal da diretoria fizesse a proposta de um 

seminário  internacional  para  ser  feito  em  dezembro  ou  janeiro 

exatamente  sobre  isso  –  a  difusão  pública,  com  a  participação 

evidentemente  da  BBC,  da  BBS  e  tal  e,  a  partir  daí,  desses 

resultados  dos  debates  poder-se-ia  montar  o  manual  ou  os 

princípios ou alguma coisa assim.

Realmente  concordo  com vocês.   Acho  que  está  um 

pouco o ‘carro adiante dos bois’.

Essa é a proposta, em vez de fazer um manual antes de 

uma discussão, inclusive com os conselheiros aqui no Conselho e 

com a sociedade e faríamos seminário internacional e, após, uma 

consolidação disso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Mas  alguma  coisa  teria  que  se  levar  ao 

seminário, não é?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Faríamos um seminário sem uma plataforma formulada?  Fica um 

tiroteio para muitos lados.

É interessante termos uma plataforma, mesmo que seja 

modificável, que seria uma base para a discussão.  Uma discussão 

sem uma plataforma tende a se dispersar.

É minha modesta opinião.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Não é 

sem plataforma, só não acho que deva ser feito em cinco meses um 

manual de jornalismo, oito ou nove meses, aliás.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não é o manual, mas os princípios.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Alguém propôs.  É um ano para formular o manual.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  A 

minha proposta seria ao contrário.  Fazer o contrário.  Entendem?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – Alguém quer se manifestar.   Ainda estamos 

nos informes e ainda nem chegamos ao primeiro ponto da pauta.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Não 

deveria ser colocado em votação?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então, são duas as propostas.  Há alguém que 
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queira que a Resolução permaneça como está ou consideramos um 

prazo  maior  para  que  haja  a  apresentação  dos  princípios  e 

conceitos orientadores.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Sugiro prazo maior nesse caso para ser montado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Sugeri oito meses.  Alguém sugere mais do 

que  oito  meses?   Porque  o  tempo  sugerido  e  colocado  na 

Resolução para finalizar é de doze meses.

Permanecemos com os doze meses e damos um prazo 

maior  para  que  a  EBC  apresente  ao  Conselho  os  princípios  e 

conceitos?

Passaremos à votação.

Algum Conselheiro gostaria de se manifestar antes da 

votação?
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Acho que as duas estão meio complicadas.

Há  duas  maneiras  de  se  fazer  isso.   E  falo  com  a 

experiência de quem vive fazendo esse tipo de coisa, assim como a 

Ana Luíza.  Ou vamos para o modelo de Ana Luíza, que é uma 

coisa muito interessante.  Quer dizer, convidar pessoas com outras 

experiências, trazer o pessoal da PPB americana, trazer alguém da 

BBC inglesa.  E não precisa ser um seminário extraordinário, mas 

pode ser assim numa reunião como esta.  Ou se traz pessoas com 

outras experiências.   Conversarmos para sentirmos quais são os 

problemas comuns.  E a partir  daí construirmos um modelo.  Ou 

então se encarrega uma pessoa de redigir  o  texto  e  não ocupa 

ninguém, aliás, uma pessoa que faria o texto base, que circula esse 

primeiro texto para aqueles que querem dar opinião, depois se vai 

aprimorando.  Mas ocupa-se apenas uma pessoa o tempo todo.

Aonde  o  modelo  não  dará  certo  é  fazer-se  uma 

comissão com um ano para redigir,  porque não é assim que as 

coisas se passam no mundo real.

Ana Luíza e eu temos experiência em fazer isso.
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Penso que dos dois  modelos,  o que me parece mais 

atraente é o primeiro que foi sugerido por ela.  Não acho que custe 

muito.  Podemos chamar aqui seis ou sete especialistas de outros 

países, que têm televisão, inclusive gente da América Latina, para 

refletir  sobre  os  problemas,  onde  estão  e  como é  a  relação  de 

televisão de governo.  Vamos encontrar identidades e diversidades 

nesses problemas.   Temos também que refletir  sobre a situação 

brasileira.  E a partir daí, não precisa muito, se escolhermos uma 

pessoa, se escolhermos bem, uma pessoa para ouvir o seminário e 

tentar resumir e fazer um modelo.

Esse modelo é o mais atraente.  Se por qualquer razão 

esse não for o modelo, se houver custos etc. melhor será esquecer, 

pede-se  a  uma pessoa que tenha experiência  para  coordenar  o 

processo, uma, não são duas pessoas, e fazer a minuta base.

Quem  trabalhou  fazendo  (...),  produzindo  matriz  no 

governo  sabe  que  um  dos  problemas  centrais  do  Brasil  é 

compreender a nós mesmos.  Vivemos um fosso.  Um pedaço do 

Brasil  é  primeiro-mundista,  estudou  fora.   Andei  por  Harvard, 

acredito que quase todos aqui têm essas experiências e, às vezes, 

temos  dificuldades  de  compreender  a  realidade  periférica 

insurgente brasileira.

Por outro lado, há um pessoal, que como não conhece 

as experiências internacionais tenta imaginar que as experiências 
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internacionais,  tenta  imaginar  que  as  experiências  civilizatórias 

estão se dando aqui pela primeira vez no mundo.  E não estão se 

dando.  Já aconteceram antes.  Então, essa junção de gente que 

conhece  experiências  em  outros  jornais  e  de  gente  que  reflete 

sobre o Brasil é muito interessante.  Nessa junção vamos ver que 

alguns problemas são comuns a todas as televisões.  Outros não 

terão.

Esse modelo da Ana Luíza, com franqueza, acho o mais 

charmoso,  porque  permite  uma  reflexão  sobre  o  que  está 

acontecendo no mundo e aí  veremos que alguns problemas não 

são nossos, mas de todos.  Ou os problemas são só nossos.  E a 

partir daí encarrega-se uma ou duas pessoas para fazer um modelo 

básico.

Francamente, preferiria o modelo de Ana Luíza.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  Só 

para contribuir, inclusive hoje fiquei sabendo que agregamos uma 

pessoa à EBC que é muito competente.  Foi um dos coordenadores 

da Conferência Nacional de Comunicação, que é o Octávio Pieranti, 

uma pessoa talhada para isso, para coordenar esse trabalho.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ministro Juca, por favor.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Estou com certa dificuldade de 

falar pelo medo de ajudar a complicar, não de solucionar.  Parte do 

impasse é possível de ser resolvido.

Por  um  lado,  temos  que  considerar  as  dificuldades 

executivas  para  não  demandarmos  coisas  que  não  podem  ser 

realizadas.

Mas  por  outro,  dá  para  facilitar  um  pouco  a 

compreensão do que vai ser feito.  O Ministério da Cultura já fez 

duas coisas muito complicadas.  Uma delas foi o Plano Nacional de 

Cultura, em que foi preciso reunir o que seria carta de navegação 

que  ultrapassa  o  limite  do  nosso  governo  e  que  fica  como 

estabilizador do processo.  Tem-se que reunir todos os conceitos, 

tem-se  que  definir  as  principais  ações.   Acho  que  temos  que 

convergir para um documento que sirva de base para a discussão.

Essa elaboração é um trabalho técnico de captação das 

diversas  formulações.   Acredito  que  um grupo  dedicado  a  essa 

tarefa seria o ideal porque a emanação de uma experiência não é 
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uma espécie  de  perfume que exala  e  se  possa captar.   É  uma 

construção conceitual feita em cima de opções, porque se podem 

ter várias interpretações.

Gosto da idéia de se trabalhar primeiramente o princípio 

e, em cima do princípio, se se chega a uma base consensual do 

princípio, foi assim que trabalhamos o Plano Nacional, o resto vem 

de  forma  determinada  na  localização  das  divergências  e  na 

construção do que é possível.

A segunda coisa que fizemos de complicado foi a nova 

lei  do  direito  autoral.   Tanto  é  que  está  difícil  de  os  que  se 

beneficiam da situação atual  virem contra  nós.   Fizemos oitenta 

seminários setoriais – música, teatro, dança, literatura, conteúdos 

na  internet –, ou seja,  uma quantidade enorme de territórios que 

precisam estar presentes numa lei do direito autoral.  Estudamos a 

legislação de vinte países.  Isso foi feito pelo grupo técnico que foi 

ver como era feito nos Estados Unidos, na França, como é na Itália, 

na Alemanha e vimos a precariedade do que tínhamos aqui como 

lei.  Depois tivemos que analisar o mundo da internet, no que muda 

para realizar o direito do autor, o que não pode ser ignorado.

Essas oitenta  reuniões setoriais,  mais seis  seminários 

nacionais  e  um internacional,  uma  consultoria  internacional  com 

alguns  experts, ou seja, há um investimento para se chegar a um 

projeto razoável.  Aqui é bem mais simples, uma vez que se trata de 
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um documento de orientação ética a respeito de como devem se 

comportar  os segmentos de jornalismo e da informação na área 

pública.

Perguntei  e  fui  informado  de  que  já  existe  o  da 

Radiobrás, como ponto de partida.  Talvez se trabalhássemos em 

cima do manual da Radiobrás para construir  um mais complexo, 

mais amplo que avance daria para se ter um documento que sirva 

de base para uma espécie de consulta pública orientada, não assim 

(...)  que  temos  feito,  mas  com  muita  perspicácia  para  ouvir  os 

setores que podem contribuir na elaboração do projeto e, depois, 

uma segunda etapa já com um texto que pudesse ser a proposta de 

texto final e uma discussão de toda a sociedade.

De  alguma  maneira,  se  se  organizar  um  pouco  o 

processo,  facilita  a  nossa  vida.   Talvez  exija  menos  tempo  no 

trabalho.

Quero  defender  que  em algum  momento  vai  ter  que 

haver um grupo de trabalho que fará a elaboração, porque não é 

fácil captar experiência, é complicado demais.

Acho que dá para sair do impasse.  Se considerarmos, 

por um lado, o que Tereza e os outros levantaram e, por outro lado 

de se constituir um processo, e gosto da idéia de se elaborar um 
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princípio, uma coisa que crie um marco que possibilite trabalhar em 

cima dele para ir avançando nos desdobramentos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ministro, é assim que está na Resolução.  São 

cinco meses para que EBC preparasse esses princípios, essa carta 

ética conceitual.  Mas a Diretora Executiva diz da impossibilidade de 

fazer, de parar para refletir e montar essa carta.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Mas será que são os mesmos que 

estão carregando o piano?

Não  recomendaria.   Recomendaria  que  tivesse  um 

grupo voltado para isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira)  – É mais uma questão da dinâmica da coisa. 

Talvez pudéssemos colocar em votação porque há duas propostas.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Tenhamos  a  coragem  de  dizer  que  a  questão  central  dessas 

televisões públicas é a relação com o governo, em que se tem a 

obrigação de garantir transparência para impedir que uma televisão 

pública esteja a serviço do governo, mas a serviço do país.

Conhecer  a  experiência  de  outros  países  que  já 

enfrentaram isso para saber o que deu certo e o que deu errado, 

como está se processando parece-me não apenas valioso, e não 

me parece que choque com a proposta do Ministro.  Ou seja, pode-

se até fazer um pré-modelo inicial.  Agora, a idéia de saber como é 

que a Inglaterra enfrenta, por exemplo, essa questão, como é que 

os  países,  sobretudo  de  experiência  (...)  e  mais  madura 

enfrentaram esse problema, já resolveram, não resolveram ou como 

resolveram, conhecer isso parece-nos uma coisa valiosa e que não 

se choca com sua proposta.

De forma que talvez pudéssemos fundir as duas.  Fazer 

o pré-projeto e fazer o seminário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas está previsto exatamente isso.  A questão 

aqui colocada é a do tempo.  A Diretoria Executiva não está dizendo 

que não.  Está previsto um seminário internacional no final do ano.
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A questão é a proposta da Ana Fleck é que se faça um 

seminário  no  final  do  ano  primeiro,  sem absolutamente  nenhum 

documento a não ser o manual da Radiobrás que já temos, pelo 

que  entendi  e,  depois  do  seminário  teríamos  essa  carta,  essa 

plataforma de conceitos e princípios.

E a outra proposta é a de que nós façamos primeiro uma 

plataforma de princípios, conceitos e, depois, o seminário.  E há a 

questão de tempo, que é o que me parece mais se ressalta.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

As propostas estão muito próximas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Antes de o senhor chegar, Conselheiro, estávamos só 

apontando a conjuntura que temos aí pela frente.  Como o senhor 

mesmo, por exemplo, cobrou na última reunião, que eu não poderia 

acumular  por  mais  tempo  a  diretoria  de  jornalismo,  e  estamos 

tomando providências para isso, e não é fácil, e não vejo a hora que 

isso  aconteça,  e  muito  esvaziamento  na  área  de  jornalismo, 

porquanto temos sete redações em todo o país, nossas próprias, 

fora  os  parceiros,  estávamos  explicando  aqui  que  há  uma 
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conjuntura de eleições muito absorvente.  Para ser um debate, não, 

mas isso afeta muito  as atividades,  porque estamos trabalhando 

com  muito  comprometimento.   Perdemos  pessoas  demais  para 

campanha, para concursos da Câmara e Senado.  Aquele concurso 

de jornalismo do Senado levou pessoas demais da EBC e lá paga-

se muito melhor do que na EBC.

Em suma, mas o Ministro Juca agregou uma fórmula – e 

disse que não vou fazer proposta, estou só externando a disposição 

de  cumprir  qualquer  decisão  que  o  Conselho  tome.   Vim trazer 

argumentos e informações – e falou algo que achei razoável para 

cruzar com sua proposta.

Quanto  ao  seminário  de  jornalismo  público,  inclusive 

iremos a um agora, em algum país da América Latina, (...) público, 

para o qual enviaremos representantes, e podemos realizar esse 

que  está  sendo  sugerido.   O  Ministro  Juca  disse  que  se  deve 

chegar ao seminário com o produto de um grupo de trabalho.  Um 

grupo de trabalho é uma coisa que poderemos fazer.   Podemos 

reunir representantes das diferentes mídias e fazer um grupo que 

faça uma minuta,  um borrão de carta de princípios,  que, depois, 

será levada ao seminário, que se ampliará.  Isso poderemos fazer.

Agora, o que está sugerido na Resolução é um amplo 

debate dentro da EBC.  Isso, nesse momento, uma coisa ou outra.
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É a escolha de Sofia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está assim na Resolução:

“Após  o  máximo  de  cinco  meses  da  data  desta 

Resolução a EBC deve tornar  públicos os princípios e conceitos 

orientadores do manual, estabelecendo um processo transparente, 

aberto, que permita à sociedade brasileira participar das discussões 

acerca do manual de jornalismo.”

Não  é  que  tem  que  tem  que  ser,  é  a  partir  da 

formulação.  Então o entendimento é esse.

Não está na Resolução, consta em ata que ao final da 

realização  do  seminário  sobre  jornalismo  público,  trazendo 

experiências internacionais aberto ao público.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Isso que estou dizendo, um grupo de trabalho, um 

seminário, aí abre-se o debate com toda a empresa e consolida-se.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não diz exatamente quando, mas no final do 

ano  seria  exatamente  no  meio  do  processo,  porque  a  partir  de 

agora, contamos cinco meses para esses princípios e doze meses 

para  construir  o  manual.   Então,  exatamente  na  metade  do 

processo, em que faríamos o seminário.

Deixamos como está?

Ou querem votar as duas propostas?

Oito meses a plataforma, o seminário.  E quatro meses a 

consolidação.

Consenso então?

Façamos em oito meses e modificaremos a Resolução.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO –  Por  gentileza,  Presidente,  seria  interessante  se 
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pudéssemos colocar  o  processo  como ficou  acordado,  para  que 

todos possam ter a compreensão que serão os oito meses.  Mas 

quando será o seminário, o grupo de trabalho que vai fazer, que 

discutir esses princípios para poder levar para o seminário.

Seria  interessante  para  localizar  mais  ou  menos  nos 

meses para termos uma noção de tempo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Conselheira, acho que o Conselho deveria propor um 

prazo  para  apresentarmos  essas  respostas.   Não  podemos 

responder de pronto quem vai compor o grupo de trabalho.  É o 

grupo de trabalho da empresa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A Resolução coloca os prazos, mas a forma 

como  a  diretoria  vai  fazer,  a  diretoria  de  trabalho,  é  mais  uma 

questão da diretoria executiva nos apresentar.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Não, a minha questão não era com relação a nomes de 
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pessoas,  mas  só  o  prazo,  por  exemplo,  de  quando  seria  o 

seminário.  Seria ao final dos oito meses?  Fiquei com uma dúvida a 

respeito uma vez que se falou em cinco meses, oito meses.  Então, 

minha compreensão é de que o seminário  seria  ao final  de oito 

meses.  Ou não?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – É no curso desse processo de oito meses.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – No curso desse processo de oito meses terá o 

seminário internacional.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Ao longo dos oito meses.  Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É.
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Todos  receberam  a  nova  grade  impressa  da 

programação da TV que já tinha sido enviada por  email.  Ela está 

colorida de acordo com a câmaras temáticas do Conselho.

Peço aos conselheiros que ainda não estão inseridos 

nas  câmaras  temáticas,  que,  por  favor,  informem  ao  secretário 

executivo, Diogo, sobre sua inserção.

Gostaria  de  informar  também  que  as  câmaras  de 

jornalismo infanto-juvenil já contarão a partir do mês de julho com 

apoio de pesquisadores acadêmicos, vinculados às universidades 

públicas para auxiliar  na avaliação do conteúdo dos veículos da 

EBC.  Outras duas câmaras, a de cinema e dramaturgia, cultura, 

educação, meio ambiente e ciência também já estão em busca de 

um perfil para auxiliá-los.

Nos  próximos  meses,  teremos  o  desafio  de  fazer 

funcionar  e  dinamizar  as câmaras de rádio  e de cidadania  e de 

direitos  humanos.   As  câmaras  internas  já  começaram  seus 

trabalhos, já temos vários pareceres e estão caminhando.

Aqueles  conselheiros  que  ainda  não  definiram  suas 

câmaras que o façam.
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Já  vínhamos  discutindo  a  questão  do  regimento  há 

algum tempo e outras questões mais importantes vêm aparecendo, 

mas os senhores receberão daqui a pouco uma cópia do regimento 

interno  do  Conselho,  que  foi  aprovado  antes  da  conversão  da 

medida  provisória  em  lei.   É  necessária  uma  adequação  desse 

regimento.  É uma atualização que estamos propondo.  Temos uma 

minuta, que já fizemos e solicitamos a todos que leiam antes da 

próxima reunião, no dia 03 de agosto, ocasião em que finalmente 

iremos discutir e rever esse regimento porque há algumas lacunas 

que são importantes serem resolvidas.  Uma delas é, por exemplo, 

a previsão de um quórum mínimo para realização dessas reuniões. 

Não  temos  essa  previsão  no  regimento,  não  temos  a  vice-

presidência, por exemplo; ou seja, algumas questões que precisam 

ser resolvidas.

Iremos rever ponto a ponto na próxima reunião.

Junto com o regimento será entregue aos senhores pelo 

Diogo  uma  proposta  de  arquitetura  do  novo  site do  Conselho 

Curador.   Peço que no prazo de duas semanas os conselheiros 

dêem  sua  opinião  sobre  essa  proposta.   É  uma  ferramenta 

importante  que  devemos  atualizar  para  dar  transparência  às 

atividades que produzimos no Conselho.
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Temos mais dois  informes.   A Conselheira Ana Fleck 

quer dar um informe e, depois, a Conselheira Heloisa, da Câmara 

de Educação.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – É uma 

informação rápida,  a  respeito  daquele  projeto  de  lei  do Senador 

Casagrande, que determina que o diretor presidente da EBC seja 

submetido à sabatina pública no Senado.  Ele já foi aprovado pelo 

Senado, está na Câmara para ser apreciado.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – A Comissão de Educação e Cultura reuniu-se hoje, foi 

uma boa reunião,  e  queremos falar  sobre três  pontos  que  acho 

importante colocar para o Conselho, para obtermos aprovação para 

prosseguirmos.

Um deles é a respeito de um estudo sobre os telecursos, 

que a Câmara pretende fazer, e há uma solicitação de apoio técnico 

para que possamos fazer tal estudo.  Já demos um diagnóstico de 

que esse é um projeto que está obsoleto, mas que sua alteração 

implica uma discussão e projeto de porte para que não cometamos 

erros e não façamos uma coisa mal ajambrada ou ruim no sentido 

da linguagem própria da televisão, que precisa ser trabalhada nesse 

estudo.

44



Gostaríamos  inclusive  de  termos  subsídio  para 

chegarmos  à  proposta  de  edital  ou  de  chamada  ou  mesmo  de 

estímulo, mas gostaríamos de ter esse estudo e gostaríamos que o 

projeto  fosse  desenvolvido  em  parceria  com  as  universidades 

públicas.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Edital de que, Professora, só para eu entender?

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Para que, num segundo momento, possamos ter três 

etapas.  Uma, partindo do princípio de que os telecursos tal como 

estão, são obsoletos...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Já externamos essa opinião.
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CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Exato.  Passo seguinte, gostaríamos de ter melhores 

informações a respeito para que possamos propor ou através de 

editais ou através de qualquer outro recurso, soluções ao projeto.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – As propostas de substituição?

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Exato.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Já fizemos algumas.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Não conheço.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Uma delas foi, por exemplo, incluir cursos de língua, 

curso de formação, mas poderemos elaborar de forma mais formal 

e apresentar ao Conselho, depois desse estudo.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING –  Nós  também  gostaríamos  de  fazer  esse  estudo, 

gostaríamos de ter a avaliação e a proposta era a de que talvez 

conseguíssemos  desenvolver  algumas  propostas  para  serem 

avaliadas a partir de uma relação mais próxima com os trabalhos 

que  estão  sendo  desenvolvidos  até  mesmo  por  universidades 

públicas.

Esse era um ponto.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Ótimo.   Gostaria  de  fazer  uma  pergunta  para  a 

senhora, até para saber se pode ajudar.

Se formos fazer uma pesquisa qualitativa sobre alguns 

programas,  e  estamos  tentando  viabilizar  essa  pesquisa  numa 

parceira, seria, por exemplo, incluir uma pergunta sobre isso como: 

você gosta dos telecursos?  Você assiste a telecurso?
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Se isso ajudar  nesse estudo da Câmara,  o que acho 

ótimo.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Acho que isso pode ser feito, mas a sugestão sobre a 

qual  discutimos hoje  pela  manhã era  a  de tentarmos fazer  uma 

avaliação do estado da arte, inclusive nas universidades.  Há alguns 

projetos  ligados  a  ensino  à  distância,  por  exemplo,  que  são 

interessantes.   Há  alguns  projetos  nas  universidades,  ligados  à 

Pedagogia expandida e às novas mídias, que são interessantes.

Então, qual é o plano?

O plano é fazer um diagnóstico sobre o estado da arte, 

sobre o que há nas universidades, sobre o que o MEC fez, o que há 

por aí.

A  partir  daí  queremos  chamar  as  pessoas  que 

identificamos e fazermos um dia inteiro de discussão a partir  do 

qual  vamos  apresentar,  dizendo  o  diagnóstico  que  fizemos, 

mostrando o  estado  da  arte  e  gostaríamos,  portanto,  de  sugerir 

isso, aquilo, mas com mais base.
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Qual é o nosso medo?  Não podemos pegar um projeto 

que estava obsoleto e não lidarmos com a linguagem que é própria 

ao veículo.  Senão vamos fazer uma coisa chatíssima.

É  um  pouco  por  aí.   Essa  é  a  proposta.   E  vamos 

conversar com o Ministério da Educação.

Quero explicar que a idéia é que esse mapeamento seja 

feito  nas  universidades  públicas,  no  mercado,  mas  seja  feito 

também no MEC.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Quero 

esclarecer  que  já  fiz  uma  consulta  ao  Ministro  da  Ciência  e 

Tecnologia e ao representante do Ministro da Educação e os dois 

se  manifestaram  muito  abertos  à  possibilidade  de  ambos  os 

Ministérios apoiarem – foi aí que ela usou a palavra edital – através 

de editais que financiariam projetos.  Mas para que esses editais 

fossem bem feitos era preciso que eles lidassem com parâmetros 

aos quais chegaríamos através de todo esse debate que queremos 

fazer e que passaria evidentemente pelo Conselho na medida em 

que faz  bem esse diagnóstico  do  estado da  arte,  como disse  a 

Heloisa.  Chegamos, através de um seminário, a parâmetros, que 

são  aprovados  pelo  Conselho,  e  teríamos  plataformas  para  os 
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Ministérios  fazerem os  editais  e  aí  ganharia  os  editais  quem se 

apresentasse com projetos viáveis.

CONSELHERA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 
– Ou mesmo induzir.  De repente vamos ter que produzir alguns 

pilotos.  É delicado.  Nós temos que trabalhar bem a linguagem e 

temos que entender bem quem está fazendo isso.

Esse seria o primeiro ponto.

O  segundo  ponto  sobre  o  qual  também discutimos  e 

queríamos dar ciência a respeito da solicitação para apoio técnico 

que gostaríamos de fazer para que se pudesse fazer uma avaliação 

um  pouco  mais  detalhada  e  produzir  talvez  o  que  estamos 

chamando de mapa sobre os programas na área de cultura.  Com a 

ênfase,  fazer  uma  avaliação  pensando  o  tema  da  diversidade 

cultural.  Sobre os nossos programas na área de Cultura fiquei até 

pensando no de música até porque estava trabalhando com isso. 

Mas  se  estamos  pensando  no  leque  das  vertentes,  se  estão 

contemplando a diversidade, o que estão contemplando da tradição, 

o que eles estão induzindo com relação à experiência ou a novos 

grupos.  Então é um pouco nesse sentido.  Também montamos um 

calendário de trabalho nessa direção.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Vocês  já  demandaram  os  conteúdos?   Já  nos 

pediram os programas que querem ver?

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Não.  Vamos fazer o mapa e vamos pedir.  Aguarde. 

O Diogo está lá com a nossa solicitação.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – A grade que as comissões temáticas receberam, a 

grade cromática já foram alterados alguns pontinhos e temos que 

mandar a atualização.  De lá para cá lançamos programas novos.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Inclusive para avaliar temos de ter uma memória, por 

exemplo, se quiséssemos trabalhar, é uma pergunta que fizemos 

hoje pela manhã e não sabíamos, com programas três meses para 

trás e três meses para frente, temos isso na memória da TV?
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Três  meses  para  frente  não  porque  está  em 

produção.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Três meses para frente verei na televisão, mas três 

meses para trás, nós temos?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Temos acervo.  Às vezes, já saiu do ar e vai para o 

acervo, não está mais na internet.  Não temos capacidade de (...). 

Nossa internet é ao vivo, ela não armazena.  Não temos banda para 

isso.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Mas existe isso armazenado?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Temos acervo.
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CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING –  E  o  terceiro  ponto  e  último  é  uma  solicitação  à 

diretoria executiva de como ela avalia – e mandar para a Câmara – 

o  trabalho  do  conteúdo  de  meio  ambiente  dentro  da  grade  da 

programação,  não  apenas  no  programa  específico.   Há  um 

programa – e não me lembro agora o nome – que é específico.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – É o Sustentáculo, O Expedições e tem um da BBC 

que é O Planeta Azul.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Pois é, e aí ficamos querendo solicitar se era possível 

pensar esse conteúdo – tema meio ambiente – como ele está sendo 

abordado no jornalismo,  como a empresa está trabalhando esse 

tema na suas diferentes áreas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Há dois inscritos que pedem a palavra.
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Um lado que acho que não deve 

dar resultado, estou dizendo isso com uma pesquisa em mãos, é 

tentar transportar a sala de aula para dentro da tela da TV pública. 

Acho que foi um erro cometido com tanta determinação, mantido 

com tanto denodo e empenho que está na hora de nos livrarmos 

disso.  TV não é sala de aula.  Agora, isso não quer dizer que não 

possa se educativa, não pode ser didática.  É outra e temos que 

respeitar a linguagem do meio e respeitar o controle remoto que 

facilita muito.  O espectador se libertar de tudo o que é chato, a 

Gazeta sem nenhum controle de um possível Seu Miguel virtual, 

referindo-me ao bolinha e sua turma.

É  preciso  pensar  o  Brasil,  que  não  tem  tradição  de 

produzir esse formato, as TVs com raríssimas exceções.  Há alguns 

programas sobre música popular brasileira, dois ou três, são filhos 

únicos de mães solteiras.  Um ou outro programa sobre música de 

formato extremamente agradável, didático, informativo e prazeroso. 

Mas  o  Brasil  não  desenvolveu  isso,  por  um  lado  a  televisão 

comercial  não  teve  muito  interesse,  a  TV  pública  ficou  nesse 

formato  de  sala  de  aula  e  o  cinema brasileiro  é  autoral,  e  eles 

detestam toda vez que a gente propõe isso, a rejeição é imensa de 

pensar  formatos  didáticos  para  veiculação  de  conteúdos  que 

tenham  caráter  nitidamente  de  repasse  de  informação, 

conhecimento, produção...
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Gosto  da  idéia,  mas  orientado,  senão  vamos  cair  de 

novo numa elucubração fantástica.  Tem de orientar os temas, fazer 

formatos que gerem uma série sobre um determinado assunto.  A 

escolha desses assuntos é a primeira coisa que tem de ser muito 

bem definida, assuntos que interessam.  Por exemplo, especulando, 

o  povo  brasileiro  compreende  muito  mal  o  funcionamento  da 

sociedade, principalmente do Estado.  Todos os lugares que tenho 

ido debater direto com a sociedade, eles tratam como se prefeitura, 

governo  estadual  e  governo  federal,  tivessem  exatamente  as 

mesmas funções e não percebem muito o que é cidadania, como 

reivindicar direito, o que é legal e o que não é legal.  Isso não está 

nas  escolas,  não  há  nenhum  meio  que...,  então,  uma  certa 

preparação  para  a  cidadania,  um  pacote  que  pudesse  ser 

agradável,  e  na  área  de  sustentabilidade  também.   Cidadania  e 

democracia é uma construção bacana.   Sustentabilidade é  outro 

tema.  História, as pessoas não sabem muito sobre a história da 

sociedade  brasileira,  feitos,  processos.   Há  conteúdos  os  mais 

diversos.  A construção já deveria orientar um pouco, a partir  de 

uma visão, aqui a área executiva pode ajudar, e diária.

O edital é uma boa medida porque vai colocar tudo na 

área independente em função do trabalho que eles têm orientação 

do que tem de ser produzido.  A gente pode até criar a partir dessa 

demanda  uma  linguagem  para  a  televisão  brasileira  que  a  TV 

pública terá uma primazia  (gravação falhando),  a não ser um ou 

outro momento muito especial  (gravação falhando) feito com esse 

objetivo.
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Pegando um outro aspecto, essa famosa classe C que 

chegou,  as  pesquisas  indicam  que  eles  têm  uma  sede  de 

integração e sabem pouco do relacionamento da sociedade.  É bom 

que a TV pública tenha a ver com isso.  Eu que faço compras lá em 

casa sábado de manhã, fico estarrecido com a falta de informação 

alimentar que os de baixo poder aquisitivo têm.  Todos eles gostam 

de uma salsicha que é vermelha e se você olhar dá uma dor no olho 

de tão impactante aquele vermelho, esses biscoitos que parecem 

isopor, refrigerante.  Aumentou o poder aquisitivo e eles foram para 

uma área que deve passar idéia de que é  status,  que entrou em 

outra  classe  social.   O  gosto  é  construído,  ninguém nasce  com 

gosto.   Eu  botava muito  açúcar  no meu café  há trinta  anos,  se 

botarem  hoje  em  dia  fico  enjoado.   O  gosto  é  construído, 

sociologicamente,  historicamente  construído.   É  falta  de  carga 

informacional.

Ao mesmo tempo, a classe média brasileira está num 

padrão de ponta do que são as modas alimentares no mundo, leite 

de amêndoa já tem gente tomando, quinoa real, suco de clorofila, 

capim.   Porque  não  tem  nenhuma  fonte  universalizada  de 

informação que chegue ao segmento, a escola pública nem pensar, 

pelo  menos  por  enquanto.   E  a  TV  pública  poderia  ser  uma 

equalizadora de informação nessa área também de saúde, mas não 

aquela coisa rígida.  Por exemplo, sou fã do Dráuzio Varela, porque 

é um pioneiro nessa área de passar informações que vão orientar o 

comportamento e  a  sensibilidade das pessoas.   Agora,  não tem 

formato, é ele ali falando.
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Se  a  gente  pensar  formatos  para  grandes  blocos  de 

informações  e  de  acessos  às  dimensões  da  cultura  e  do 

conhecimento para  parcela  da sociedade brasileira  podemos,  de 

fato,  entrar  numa  área  em  que  nunca  entramos.   O  cinema 

brasileiro é autoral mesmo e durante muito tempo será assim e a 

televisão comercial não tem muito interesse nessa especulação de 

construção.  Vai ser a gente mesmo que teremos de pensar isso, a 

gente a TV pública.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos uma pauta longa e esse tema vai voltar 

à discussão, mas com muito mais profundidade.  Temos mais duas 

pessoas  inscritas  e  ainda  temos  mais  um  informe  da  Diretoria 

Executiva antes de entrar no terceiro ponto da pauta ainda, que é 

sobre os programas religiosos.   Então,  peço que a  gente  possa 

acelerar um pouco mais.

CONSELHEIRA  HELOÍSA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Concordo com o senhor.  Acho que o pulo do gato é 

exatamente  criar  essa  linguagem.   Agora,  um  lugar,  se 

conseguirmos  mapear,  que  vamos  encontrar  coisas  muito 

interessantes são as universidades.  Por isso é lá que temos de 

fazer esse mapa.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério  da  Educação)  –  Já  ia  atender  antecipadamente  a 
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presidente, mas, depois que o Juca falou que escola pública nem 

pensar,  sinto  muito,  mas  não  vou  mais  atender,  porque  quero 

destacar o seguinte...

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura)  – Eu disse agora,  complementei 

para  esse  embate.   Eu  disse,  por  enquanto,  pelo  menos  por 

enquanto.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Pois é, como ele falou “pelo menos, por 

enquanto”...

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro de Estado da Cultura) – Retiro.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Por isso mesmo, estamos agora com 50 

mil  escolas  públicas  conectadas,  75%  da  população  escolar. 

Estamos capacitando 300 mil pessoas com conteúdos que têm 450 

mil acessos mensais de conteúdos digitais que estão sendo levados 

por um projetor que inventamos para dentro da sala de aula.  Então, 

Ministro, já retirou?
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Então,  vou  fazer  rapidamente  o  seguinte:  será  nosso 

prazer participar desse processo.  Temos o canal de televisão que é 

o TV Escola em que lançamos o portal há dois meses e está com 

70  mil  acessos  mensais.   Ele  existe  e  a  preocupação  dele  é 

exatamente  fazer  conteúdos  ou  contratar  conteúdos,  como  o 

programa  recente  que  é  Caminhos  da  Escola,  que  é  o  olhar  o 

escola por dentro que criamos, enfim, é o que tentamos fazer.

Para  a  linha  da  questão  do  Telecurso,  que  é  muito 

interessante, e que temos a Universidade Aberta do Brasil com 81 

universidades conectadas, temos essa rede, mas não é só apenas 

um prazer participar desse processo, não apenas da discussão do 

Telecurso,  Dra.  Tereza Cruvinel,  além da  questão do Telecurso, 

será o nosso prazer participar de discussões mais amplas sobre a 

questão  da  programação  educativa  até  porque  já  começamos  a 

fazer produções juntos e para, além disso, discutir um pouco mais 

as grades.  Será o nosso prazer participar mais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Essa é uma supercâmara, educação, cultura, 

ciência e meio ambiente.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O senhor se integrar mais na Câmara de Educação.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos o Conselheiro Cavalcanti.  Não?

Vamos agora ao informe da diretora presidente.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Rapidamente.

Pediria  à  professora  Heloísa  que  a  Câmara  de 

Educação, Cultura, etc. avaliasse também o programa Tô Sabendo 

e não só os Telecursos.  Tô Sabendo é um programa pedagógico 

em  forma  de  revista,  uma  linguagem  inovadora,  é  viabilizado 

financeiramente  pelo  Ministério  da  Cultura.   Agora  vamos  ter, 

chamar  uma  reunião,  se  vamos  reeditá-lo,  fazer  uma  nova 

temporada.  Há problemas técnicos, há uma proposta boa.  Então, a 

Câmara podia dar a sua opinião, porque está na hora de tomarmos 

decisões sobre o futuro de Tô Sabendo.  Se quiser a gente envia os 

DVDs.  É produzido pela TVE, da Bahia, com recurso do Ministério 

da Cultura e exibição da TV Brasil.

Sugiro à Câmara também que avaliasse o Tecendo o 

Saber.   São  três  Telecursos,  primeiro  grau,  segundo  grau  e 

Tecendo o Saber.  Tecendo o Saber é feito pela Fundação Roberto 

Marinho  com  recurso  do  MEC  e  também temos  o  acesso  para 

exibição.  Acho muito bom, é cidadania em forma de dramaturgia. 

Esse não sou a favor de tirar, acho-o muito bom, e estou sugerindo 

que  a  Câmara  inclua  esse  terceiro,  mas  ele  é  da  série  de 
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Telecursos,  financiado  como  Telecurso  também.   Agora,  é  uma 

dramaturgia.

Segundo, o Tô Sabendo precisa ser examinado porque 

temos de tomar essas decisões, porque a série está acabando.  A 

secretária  lá  que  gere  esses  recursos,  que  é  o  Mais  Cultura, 

importante programa do Ministério da gestão do Ministro Juca, eles 

é que dão os recursos, e ela está convidando para uma reunião 

para discutir  nova temporada de Tô Sabendo, juntamente com a 

TVE, da Bahia, que produz.  Não tem nada marcado, mas está na 

hora,  porque  acabou  aquela  produção.   A  televisão  produz  por 

grupos, temporadas de séries de 26, séries de 36, de 52, então, 

acabou aquela série e vamos ter de tomar uma decisão se vamos 

fazer outro ou não.

Outra informação.  Acho que só vamos distribuir, estou 

sempre procurando atender aos pedidos do Conselho, e ele pediu 

relatório de audiência toda reunião.  Estamos disponibilizando as 

súmulas de maio e junho,  porque em maio não distribuímos.   A 

audiência  de junho cresceu nas três  praças,  São Paulo  está  se 

mexendo.  Tivemos um problema mais em Brasília, onde estamos 

com muitos problemas técnicos por causa da troca de antena.  A 

Miriam está distribuindo.  Mas o movimento é ascendente, inclusive 

em São Paulo, apesar das dificuldades do canal.

Estamos  informando  a  mudança,  a  pedido  do  Diogo, 

vamos mudar para a nova sede, onde já realizamos uma reunião do 

Conselho  de  Administração  na  parte  que  estamos  ocupando  no 

Venâncio 2000.  E hoje pedi ao secretário executivo que veja até a 
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possibilidade  naquele  auditório,  Ministro  Franklin,  de  a  gente  já 

fazer  a  próxima  reunião  do  Conselho,  um  auditório  modesto, 

apenas uma sala de reuniões mais ampla, para pararmos de fazer 

reuniões em hotéis, e vocês conhecerem a nova sede.

Pediu-se  também  um  informativo  sobre 

contingenciamento.   Estamos  com  gestões,  houve  realmente, 

pedimos socorro ao Ministro Franklin, como sempre nessas horas, 

para nos conectar junto às áreas de orçamento,  e estamos com 

promessa  de  recomposição  do  recurso  de  50  milhões 

contingenciado, que alguém leu em algum lugar.  E o Diogo pediu 

essa informação aqui no Conselho.

O plano de trabalho do Conselho Curador, aquele plano 

aprovado em dezembro para este ano está em curso.  Gostaríamos 

de dar a informação uma hora, não vamos ocupar isso agora.  E o 

plano de cobertura da eleição está sendo executado, vamos ter o 

Três a Um com os três candidatos, já fizemos sorteio da ordem. 

Será no dia 21, 22 e 23 de julho, com os três candidatos que estão 

efetivamente competindo nas pesquisas.

Estamos  cumprindo  aquela  produção,  só  de 

interprogramas,  o  que foi  aprovado neste  Conselho aqui,  é  uma 

enorme produção  de  interprogramas  sobre  os  temas  que  dizem 

respeito à cidadania.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Qual será o horário dos candidatos?
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Eles ainda estão para responder se aceitam fazer ao 

vivo  ou  se  eles  não  terão  agenda  para  fazer  ao  vivo  e  serão 

gravados.  Eles estão dependendo disso.  Estamos produzindo as 

peças,  cumprindo  à  risca  todos  aqueles  aspectos  do  plano  da 

cobertura eleitoral, tanto que vocês viram que não tem ninguém nos 

xingando por aí.  Está tudo direitinho, apesar das dificuldades que 

estamos enfrentando, dessas que mencionei de gestão, de pessoas 

e tal.

Obrigada, presidente.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Queria dar uma informação a partir de 

algo que a Tereza colocou e que é importante.

Na  próxima  reunião,  antes  dela,  vou  distribuir  um 

material que prometi à Tereza, que é o seguinte: fala-se muito que a 

TV pública tem traço, isso não é verdade, a TV pública tem, de um 

modo  geral,  Share em  torno  de  1.8,  mais  ou  menos  isso,  mas 

considerando o quê?  O padrão tradicional que a TV comercial e as 

agências de publicidade apreendem audiência, que é audiência A, 

B, C, D e E, ou seja, classes A, B, C, D, e E, 18 anos para cima. 

Pedi ao pessoal da Secom, com base nos números do Ibope, são 

números do Ibope, um aparelhinho que fica dentro do receptor de 
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televisão, que o pessoal da Secom recompusesse a audiência, não 

de 18 anos para cima, mas que pegasse de 4 a 11 anos e de 4 a 17 

anos.  Tivemos  um  fenômeno  interessantíssimo,  o  share  da  TV 

pública sobe para cinco pontos.  Ele sobe mais de 4 a 11, mas de 4 

a 17 mantém; ele sobe de seis ao meio-dia até dezoito horas.  Já 

deu para ver o seguinte: onde você tem uma queda de audiência 

forte?  A partir dos 17 anos e, principalmente, no horário nobre, que 

vai de dezesseis a vinte e quatro.

O que estou pedindo para o meu pessoal é o seguinte: 

fazer algo de seis às vinte e quatro, a partir de 4 anos de idade, 

porque estou seguro que vai sair algo como 1.2 para algo em torno 

de três.  Do ponto de vista da TV pública, o meu critério não é nem 

quem  vota,  nem  quem  compra,  é  quem  estou  formando  como 

cidadão ou ele está se formando como cidadão ou já é cidadão, 

coisas desse tipo. Senão vamos ficar sempre presos nos critérios 

que são usados. Isso não é para a gente se consolar e achar que 

subiu  de  audiência,  mas  para  entender  onde  estão  os  nossos 

problemas na constituição de uma programação para adulto, para... 

De um modo geral, isso corresponde ao acúmulo da TV pública no 

Brasil, programação infantil formou um pouco e continua formando.

Antes  da  próxima  reunião  vou  mandar  isso  para  o 

Conselho para que este ter também acesso a isso,  porque cabe 

uma discussão interessante aqui.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Um aparte do Ministro Franklin.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Rapidamente,  Tereza,  estamos  muito 

atrasados.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Ministro Juca, concordo muito com suas idéias, mas, 

infelizmente,  por  ser  ministro,  trabalha  muito  e  não  vê  a  nossa 

televisão.  Fazemos esse desenvolvimento do gosto estético com a 

Cozinha Brasil, onde estamos ensinando comer bem com coisas do 

Brasil, parceria nossa com o SESI.  É bem na linha do que você 

falou.  Esse programa é muito bacaninha.  O Ser Saudável com 

Saúde, também é muito bom.

Queria chamar atenção na audiência das três praças, 

que  a  nossa  audiência  passou  a  ser  dominantemente  classe  C. 

Isso me deixou muito feliz ontem olhando isso aí.  A classe C está 

descobrindo a TV Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos ao próximo ponto de pauta.  Peço ao 

conselheiro  Daniel  Aarão que nos reapresentasse a proposta de 

encaminhamento da Câmara em relação ao programas religiosos 

que foram amplamente debatidos na reunião passada.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Alguns conselheiros que não estiveram presentes na última reunião 

e  a  conselheira  Ana  Veloso  está  assumindo  hoje,  mas  tivemos 

ampla discussão aqui sobre um parecer que a Câmara elaborou a 

respeito dos programas religiosos.  Essa discussão sugeriu várias 

emendas e tratamos de fazer circular.  Então, antes desta reunião, 

esse  parecer  já  com as  emendas,  já  incorporando as  emendas, 

inclusive  para  informação  e  para  facilitar  a  memória  dos 

participantes fizemos questão de reproduzir  as partes  que foram 

suprimidas ou adicionadas em relação ao parecer  trazido aqui  à 

discussão da reunião anterior.

Creio que uma primeira coisa que temos de fazer é se 

os conselheiros todos estão de acordo com que realmente esse 

parecer  com as  devidas  modificações  corresponde  ao  consenso 

que obtivemos aqui na reunião anterior.  Esse é um primeiro ponto.

O  segundo  ponto  que  a  Câmara  traz  aqui  à 

consideração do Conselho e chegarmos a um acordo quanto ao 

cronograma para discussão desse parecer, também de acordo com 

as referências aprovadas na reunião anterior.   Esse cronograma 

que  procuramos  detalhar  seria  o  seguinte:  em  julho,  agosto, 

teríamos a circulação pela internet do parecer para consulta pública 

para que pessoas ou entidades sugerissem ou propusessem o que 

entendessem  como  melhor;  em  setembro  a  Câmara  recolheria 

essas  sugestões  e  faria  uma  espécie  de  sistematização  dessas 

sugestões para trazer aqui para o Conselho.  É importante também 

registrar  que  nesse  período  a  Câmara  faria  uma  pesquisa  em 

relação  a  como  essa  questão  é  tratada  por  entes  públicos  de 
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comunicação em várias partes do mundo para trazer e enriquecer a 

nossa discussão; em outubro e novembro já essa sistematização 

elaborada,  tendo  em  vista  as  sugestões  encaminhadas  e  essa 

pesquisa internacional, teríamos outubro e novembro para que essa 

questão  fosse  amadurecida  aqui  no  Conselho  e  pudéssemos 

concluí-la com uma redação de uma minuta, consolidando todo o 

processo,  de  modo  que  na  reunião  de  dezembro  pudéssemos 

finalmente aprovar um texto definitivo, conclusivo.

Portanto,  dois  pontos,  checar  se  a  redação  final  do 

parecer está de acordo com as nossas discussões ou com outras 

sugestões  que  fossem  eventualmente  elaboradas  e  esse 

cronograma que trazemos aqui à consideração do Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Alguém gostaria de se manifestar?

Está aprovado o cronograma, as propostas?

Aprovado.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência  da  República)  –  O  parecer  encaminhado  sobre  a 

questão  da  programação  religiosa,  no  segundo  parágrafo,  da 

segunda  folha,  quando  fala  em  “injustificada  regalia  religiosa”. 

Fiquei com o termo “regalia”, que é um pouco pejorativo.  Talvez a 
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gente  encontrasse  outra  palavra,  um  tratamento  especial, 

privilegiado, mas tirar essa palavra “regalia”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Mais  alguma  consideração  em  relação  ao 

parecer?

Ficará,  então,  justificado  o  tratamento  às  religiões 

particulares,  em  tese,  tal  tratamento  atualmente  vigente  ou  tais 

tratamentos...

Está aprovado?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Tínhamos trazido aqui a informação na última reunião de que tinha 

sido solicitado à Diretoria Executiva os contratos que autorizam a 

existência desses programas atuais religiosos.  A nossa presidenta 

aqui  reclamou  que  a  consulta  não  tinha  sido  exaustiva,  nosso 

secretário  executivo  tinha  consultado  uma pessoa que ela  havia 

indicado, a pessoa disse que não tinha achado os contratos, mas 

que ela teria outras possibilidades.  No entanto, passado mais um 

mês os contratos realmente não apareceram.  Então,  queríamos 

insistir  porque  nos  parece  importante  essa  questão.   Se  esses 

problemas religiosos atualmente estão em curso sem contratos, se 

houve  contrato  em  algum  momento  ou  se  realmente  não  há 

contrato,  porque  isso  tem  uma  certa  importância  na  nossa 

discussão.  Se a gente descobre um contrato que dá esse direito às 
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religiões por cem anos, como era no tempo do colonialismo, Congo 

foi entregue a Inglaterra por 99 anos.

É importante saber, não é um detalhe insignificante, se, 

realmente  nos  acervos  da  TV,  da  EBC,  ou  da  ASSERP,  se, 

realmente inexistem traços desses contratos.  Se inexistirem acho 

que  vai  caber  a  gente  fazer  uma  gestão  junto  às  religiões  que 

atualmente estão usando o tempo, se elas têm um contrato, porque, 

de repente, os contratos desapareceram dos entes públicos, mas 

existem lá entre eles.  Mas essa gestão a gente só deveria fazer 

depois  que  realmente  tivesse  chegado  à  conclusão  de  que  não 

temos esses contratos nos nossos arquivos, nem da TV, nem da 

EBC, nem da ASSERP, para passarmos a um segundo momento 

de nos dirigirmos aos responsáveis pelos programas, se eles têm 

esses contratos e o que dizem esses contratos.  Esse é o terceiro 

ponto, mais uma gestão para a direção executiva.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Posso esclarecer, presidente?

A  EBC  nunca  firmou,  como  disse  naquela  reunião, 

contrato com nenhuma entidade religiosa, contrato ou convênio ou 

qualquer instrumento jurídico.  Todos esses programas, conforme 

disse, estavam na grade.  A gestora é uma empresa sobre a qual 

não tenho muito ascendência, mas vou insistir com ela.  Quem teve 

contrato,  alguns  sim,  o  da  igreja  católica  para  a  Santa  Missa, 

acredito que foi da FunTV e há uma lenda de que um caminhão 

viajando  do  Rio  para  Brasília  perdeu  toda  a  documentação  da 
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chamada FunTv, que era do MEC.  O que é do tempo da FunTv, há 

um buraco negro de documentação, o que é da ASSERP já pedi 

uma vez,  e  vou  insistir.   Agora,  a  EBC não tem,  a  EBC nunca 

assinou isso.  Tenho muita dificuldade de lidar com uma instituição 

em que não sou dirigente.  O Conselho pode solicitar à ASSERP.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – O Conselho solicita à ASSERP.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Sinceramente, acho que a gente pode 

desenvolver.   O  Conselho  não  tem  de  se  relacionar  com  a 

ASSERP, a Diretoria Executiva deve perguntar à ASSERP se tem 

contratos, eles respondem sim ou não.  No caso de eles não terem, 

como não tem na EBC, é o que o Daniel falou, deve-se consultar, 

no caso, a Cúria Metropolitana do Rio, não sei quem é, ou seja, os 

entes encarregados dos programas,  se eles têm algum contrato, 

para  tomarmos  providencias,  senão  simplesmente  estaremos 

rompendo um contrato ou não vamos estar rompendo contrato, é 

diferente.   A  gente  pode  até  chegar  à  conclusão  de  que  deve 

romper,  mas  deve  ter  uma  multa,  ou  não  tem  nada.   Mas 

precisamos saber onde estamos pisando.

Proponho  que  a  diretoria  da  EBC  peça  à  ASSERP 

formalmente isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  E  recebam  formalmente  a  resposta  e 

encaminho ao Conselho.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – A FunTv não vai ter isso.  A FunTv era 

antes FunTv, depois virou Roquete Pinto, virou ASSERP, se não 

tiver na ASSERP.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Sou advogado.  Você resolve isso com um bilhete de cinco linhas. 

Sr. Doutor, por decisão de órgão tal, não poderão continuar no ar os 

programas  que  não  tenham  e  sejam  embasados  em  contratos 

celebrados.  Em razão do exposto, encarecemos V.Sa. que forneça 

a sua via, pois a partir do dia tal, não podemos mais continuar a 

funcionar...  Garanto a você que chega em você.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está resolvido.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Você não diz o que é, você diz que há uma decisão administrativa 
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de não manter no ar aquelas exibições que não estejam amparados 

por contrato.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos ver internamente depois.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Ministro Juca, o último curso que dei no Mestrado o título era Como 

Escapar de Acordos de Acionistas.  Isso deu um curso, aluno “pra 

cacete”,  o  que  é  um negócio  sério  você  escapar  de  acordo  de 

acionista.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O tema Operador  de  Rede  Digital  algumas 

reuniões tem entrado na pauta e tem saído, mas, finalmente, temos 

aqui o José Roberto Garcez, diretor de Serviço da EBC que vai nos 

apresentar a proposta e depois debateremos em cima da proposta 

apresentada.   Todos  têm  uma  minuta,  uma  apresentação 

introdutória da Diretoria Executiva que foi encaminhada a todos.

Pois não, pode iniciar.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– O projeto de Operador de Rede nasce com a EBC a partir da lei 

de criação que determina a EBC a consolidação e o gerenciamento 
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de um sistema público  de comunicação e não apenas das suas 

emissoras peradas por ela mesma.

No mundo digital, a discussão que se fez inicialmente foi 

de  que  um  projeto  como  esse  de  migração  da  nossa  estrutura 

analógica para digital é uma discussão que estava sendo feita em 

conjunto com entes públicos, como a TV Câmara, TV Senado, TV 

Justiça.  Então, a idéia de que deveríamos organizar os esforços 

conjunto das emissoras públicas federais para construir um projeto 

que fosse muito mais solido e também mais econômico para todos, 

porque esse é um projeto de custo elevado, muito elevado, se for 

tocado individualmente por cada um dos entes.  Como todos nós, 

entes públicos, vivemos em dificuldades orçamentárias, certamente, 

poderíamos repetir o grande problema que temos hoje no mundo 

analógico,  que  é  a  dificuldade  de  distribuição  do  sinal,  há  uma 

abrangência pequena em relação ao público total, e, também, de 

qualidade do sinal.  Não temos um sinal de qualidade que tenha 

condições  de  oferecer  ao  público  um  sinal  que  estamos 

acostumados a receber das TVs comerciais privadas.

A partir dessas premissas, se formou um organismo, o 

Comitê  de  TV  Digital,  que  reúne  esse  conjunto  de  emissoras 

públicas  federais,  tanto  aquelas  instituições  que  já  dispõem  de 

canais de televisão analógico, como entes que a partir do Decreto 

5820 têm o direito de também exibir os seus canais de televisão, 

como é o caso do Ministério de Educação, Ministério da Cultura, 

que estão representados nesse Conselho.
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Essas foram as premissas que construíram esse projeto 

que a EBC coordena e que deve ser construído a partir  de uma 

parceria público-privada.  Essa foi a modalidade que foi escolhida 

para que construíssemos esse projeto.  Por que parceria público-

privada?  Porque teremos o aporte de um consórcio de empresas 

que certamente tem conhecimento tecnológico desse processo de 

distribuição de sinal de televisão e teremos um longo prazo de vinte 

anos  para  a  implantação,  consolidação,  desse  sistema.   Com a 

vantagem de que com a parceria público-privada nem a EBC e nem 

os outros entes associados têm de fazer todo o investimento num 

primeiro momento, esse investimento é diluído nesse prazo de vinte 

anos, o custo de investimento e de operação também, porque a 

empresa que vencer a licitação ara que opere a PPP é responsável 

pela  implantação do  projeto  e  pela  sua operação e  manutenção 

durante vinte anos.

Características do projeto.  Uma característica inicial é o 

objetivo termos uma cobertura em todo o país.  É evidente que não 

poderíamos  pensar  em  fazer  a  cobertura  de  todo  o  país 

literalmente, então, escolhemos uma medida de corte que são os 

municípios acima de 100 mil habitantes.  Isso dá esse quadro aqui 

que seria tingido hoje: 1.012 cidades, temos 273 com mais de 100 

mil  habitantes,  mas  há  as  cidades  em  torno  dessas  que 

naturalmente são atingidas.  Ao final da implantação do projeto se 

dará em sete anos, ao final de sete anos toda a estrutura estará 

montada.

Teremos  uma  população  atendida  pelos  números  de 

hoje de 121 milhões de pessoas, o que corresponde a quase dois 
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terços da população brasileira.  É bem mais do que temos hoje.  E, 

repito, teremos a cobertura das TVs públicas com as federais com 

um sinal excelente, o melhor sinal que pode ser apresentado aos 

espectadores.

Aqui uma lista de vantagens que elencamos pelo uso de 

uma plataforma integrada entre os órgãos públicos com as federais. 

Evidentemente  que  o  compartilhamento  de  infra-estrutura  reduz 

custos.  Esse segundo item é um dos mais importantes, porque – 

isso  é  importante  destacar  –  esse  projeto  é  uma  mudança  de 

paradigma no  modelo  de  distribuição  de  televisão  no  Brasil.   O 

modelo de distribuição de televisão é extremamente concentrado, 

seja do ponto de vista da produção que, em geral,  as televisões 

comerciais  exibem  apenas  aquilo  que  elas  mesmas  produzem, 

como também produzem toda a cadeia, exibem, distribuem, todas 

elas  com as  suas  próprias  estruturas,  às  vezes,  não  com suas 

estruturas, algumas utilizam estruturas públicas, mas essa é uma 

característica específica local.

Com  esse  projeto  teremos  uma  empresa  contratada 

para fazer a distribuição dando oportunidade para que as emissoras 

públicas se concentrem apenas naquilo que é nobre da sua função, 

que é a produção do conteúdo.  Esse é um ponto fundamental para 

este Conselho que é responsável pela elaboração das diretrizes de 

produção  de  conteúdo.   O  serviço  de  distribuição  será  uma 

prestação de serviço que será paga e cobrada numa relação que se 

dá  em  qualquer  contrato.   Então,  haverá  uma  concentração  de 

esforços,  aqui  da  TV  Brasil  no  caso,  mas  também  das  outras 

emissoras, na produção de conteúdo.
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Há  evidentemente  uma  redução  de  investimentos 

porque  este  é  compartilhado,  diminuição  do  custo  de  operação 

sensível, haverá apenas uma estrutura para distribuir o conjunto de 

várias emissoras,  a programação de várias emissoras,  economia 

também de processos administrativos, e, importante, o melhor uso 

do espectro, quer dizer, o nosso espectro que é finito, essa é uma 

oferta inelástica, como diria os economistas, não temos espectro à 

vontade para termos oferta de canais de televisão, ele será melhor 

utilizado com essa plataforma integrada.

O  projeto  prevê  também uma  atualização  tecnológica 

permanente  e  isso  é  uma  característica  que  muda 

fundamentalmente  a  tradição  das  TVs  públicas  que  sempre  se 

ressentem  da  dificuldade  de  investimentos  e  da  desatualização 

tecnológica.  Com esse projeto a empresa contratada é obrigada a 

atualizar  tecnologicamente  sempre  o  projeto,  o  processo  de 

distribuição.

Há um pulso à migração digital ara o sistema brasileiro e 

há  o  processo  de  inclusão  digital  que  é  uma das  premissas  da 

televisão digital no Brasil.  A inclusão digital é vista desde o primeiro 

decreto que levou à criação do sistema digital no Brasil, é a inclusão 

digital  pelo  uso  de  serviços  que  a  TV  digital  pode  oferecer. 

Havendo toda essa rede, uma distribuição do sinal em quase todo o 

país, as estruturas públicas poderão oferecer aquilo que oferecem 

ao público,  mas diretamente pela  TV digital,  mas favorecendo a 

inclusão.
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Há também uma preocupação com a sustentabilidade. 

Há  um  baixo  consumo  de  energia  elétrica,  não  só  pela 

concentração dos equipamentos, mas, também, pela descrição do 

projeto  técnico  que  utiliza  equipamentos  de  baixa  potencia, 

portanto,  com menor  consumo de  energia  elétrica,  o  estímulo  à 

multiprogramação e a interatividade que são características da TV 

digital  que  devem  oferecer  uma  qualidade  de  conteúdo  ao 

espectador.  Uma característica que foi discutida desde o início do 

processo que é que esse projeto nasce com essa característica, 

com  esse  desenho,  com  esse  contorno,  mas  é  extremamente 

flexível, seja para ampliar alcance, seja para receber novos atores 

que  queiram  também  se  integrar  a  essa  plataforma,  como,  por 

exemplo,  o caso das TVs públicas estaduais que não participam 

diretamente  desse  processo,  mas  podem,  se  quiserem,  agregar 

também á distribuição dos seus sinais dos seus estados por essa 

plataforma.  Então, é um projeto pensado com bastante flexibilidade 

para não apenas aumentar o seu raio de ação, mas, também, para 

atender mudanças tecnológicas que podem vir.

Aqui  um  rápido  desenho,  sem  entrar  em  questões 

técnicas,  das  possibilidades  técnicas.   Um  canal  de  televisão 

analógico trafega por uma banda de 6MHZ, hoje ela é utilizada para 

um canal analógico.  Na TV digital poderemos no mesmo tamanho 

de  banda  distribuir  um  canal  de  televisão  com  sinal  HD,  high 

definition,  sinal  com maior  qualidade,  ou,  então,  até 8 canais de 

programação standard, que é uma qualidade superior à atual, mas 

não com a mesma definição de  high  definition.   Há também no 

mesmo espectro, na mesma largura de banda, a possibilidade de 

distribuição de dados que servem para fazer a interatividade, para 

77



várias  outras  atividades,  e,  também,  para  a  recepção  de 

dispositivos móveis, como celulares, e o sinal pode ser distribuído 

por esse mesmo canal.

Aqui um pequeno mapa, inclusive já está atualizado, de 

algumas cidades que hoje já têm o sinal de TV digital já oferecido 

para essa população, lembrando que até final de junho de 2016 é o 

prazo previsto hoje para que deixe de haver a transmissão de sinais 

analógicos.  Não há certeza de que esse prazo será cumprido, em 

quase todos os países que fizeram e estão fazendo a migração 

digital  esse  prazo  acabou  sendo  um  pouco  alargado,  mas,  de 

qualquer maneira, é o prazo previsto e temos de trabalhar a partir 

desse cronograma.

Aqui  uma distribuição preliminar,  não é  definitiva,  dos 

quatro canais que serão distribuídos pelo operador de rede em todo 

o país.  São três canais que terão distribuição nacional,  ou seja, 

canais cuja programação será distribuída em todo o país a partir de 

um centro de operações de Brasília, e um quarto canal que será 

oferecido  nas  capitais  apenas  e  inicialmente  para  operação  do 

canal previsto no Decreto 5820, que é o Canal da Cidadania, cuja 

responsabilidade  é  do  Ministério  das  Comunicações,  o  canal 

justamente previsto para a operação dos canais locais, dos canais 

da comunidade.

Essa  não  é  uma  distribuição  definitiva,  insisto, 

atendemos  à  manifestação  da  vontade  de  cada  um  dos 

participantes do projeto.  A TV Brasil, por exemplo, deseja ter um 

canal completo em HD.  Então, ela vai ocupar um canal de 6 MHZ 
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em HD e pagará por isso.  Todos esses serviços serão pagos por 

cada  uma  das  instituições  e  cada  um  pagará  conforme  àquele 

espaço que ocupa.  A TV Brasil ocupará todo um canal de 6 MHZ e 

pagará por isso.

Há um segundo canal que é nacional que, a princípio, 

deve ter aqueles participantes, a TV Câmara que fala e deve ter 

uma programação, o Senado quer duas programações, TV Justiça, 

um canal que é para a MBR e a Secretaria de Comunicação.  Um 

terceiro  canal  preponderantemente  ocupado  pelo  Ministério  da 

Educação  e  pelo  Ministério  da  Cultura  que  deseja  um  canal. 

Finalmente,  um canal  multiplex  local,  esse é  o  último canal  que 

conseguimos  fazer  a  negociação  com  o  Ministério  das 

Comunicações, tendo em vista que a portaria que regulamenta esse 

canal foi editada no final de março, ainda pelo Ministro Hélio Costa, 

o  novo  ministro  que  assumiu,  José  Artur  Filarde,  fez  algumas 

ponderações conosco, fizemos uma negociação prévia com ele, e 

ele assumiu o custo da distribuição desses canais nas 27 cidades, 

mas ainda há toda uma negociação a ser feita com as comunidades 

locais, e a negociação que é de responsabilidade do Ministério das 

Comunicações  para  ver  que  programação  efetivamente  ocupará 

esse canal.

Aqui  é só um desenho de como cada um dos canais 

terão.   São  três  canais  nacionais,  insisto,  cuja  programação 

distribuída a partir de Brasília, e um canal que será...  Cada um dos 

canais terá 6MHZ, não cada programação.  Aqui de Brasília saem 

todos  os  canais  que  estão  aqui  à  esquerda,  ou  melhor,  as 

programações de cada um dos três canais.   Isso a partir  de um 
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centro  de  operações  aqui  em  Brasília  jogado  num  satélite  que 

distribui pata todo o Brasil, recepcionado em cada uma das cidades. 

Nas 27 capitais haverá aquele canal local que juntará o seu sinal 

aos  outros  três.   Então,  a  distribuição  nas  capitais,  regiões 

metropolitanas, será feita por quatro canais.  Nas cidades do interior 

que receberão o sinal haverá apenas a distribuição dos três canais 

nacionais.

Aqui é só para mostrar a flexibilidade.  Distribuímos nas 

27 capitais quatro canais, mas é possível ampliar, agregando novos 

canais,  na  medida  em  que  haja  entes  interessados  a  distribuir, 

públicos ou privados podem agregar e, inclusive, se sabe que há 

possibilidade de que entidades privadas venham participar e fazer o 

chamado co-location.

Aqui um pequeno diagrama de como é a distribuição.  É 

uma questão técnica, mas importante para mostrar que esse projeto 

muda  paradigmas,  e  essa  é  uma  característica  importante  do 

projeto.   Nas  regiões  metropolitanas  em  vez  de  utilizarmos... 

Normalmente  há  um  canal,  por  exemplo,  o  5  e  há  as 

retransmissoras  com  outros  canais,  o  que  aumenta  o  uso  do 

espectro.  Pela tecnologia digital é possível que todos esses canais 

usem o que é chamado de uma rede de freqüência única, todos os 

canais  terão  o  mesmo  espaço  e  teremos  uma  economia  de 

espectro, o que falava anteriormente.

Aqui  há  um  desenho  de  como  é  feito,  chamado  na 

linguagem oficial de modelo de negócio.  Será feita uma licitação 

para contratar uma empresa ou um consórcio de empresas, para a 
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implantação e operação desse projeto durante vinte anos.  A EBC 

será a contratante dessa empresa que vencerá a licitação e que vai 

formar uma sociedade com propósito específico.  Os outros entes 

que  participarão  com  a  distribuição  de  seu  sinal  contratarão  os 

serviços  da  EBC,  elas  serão  clientes  da  EBC,  TV  Câmara,  TV 

Senado, todos serão clientes da EBC, que fará a relação com esse 

ente.   Essa empresa fará os investimentos e vai  operar  o canal 

durante  vinte  anos  e  receberá  uma  mensalidade,  uma 

contraprestação pelos serviços prestados, uma paga pela EBC.

Esses  são  números  do  projeto.   Dá  um total  de  216 

estações que serão instaladas e estes atingirão os 273 municípios 

com  mais  de  100  mil  habitantes,  cidades  cobertas,  populações 

cobertas.   Custo  do  investimento.   Apenas  o  investimento,  900 

milhões.   Custo  total,  investimento  e  operação  durante  os  vinte 

anos, 13 bilhões e 800 milhões.  Contraprestação anual, o que a 

EBC  pagará  para  essa  empresa  a  partir  do  sétimo  ano,  que  é 

quando a estrutura já estiver implantada, 220 milhões por ano, o 

que significa um custo por pessoa de 1,82 centavos.

Aqui  o  detalhamento  dos  investimentos.   O  principal, 

equipamentos de transmissão, que é o custo maior, mais da metade 

desse  investimento  é  apenas  em equipamentos  de  transmissão. 

Aqui um cronograma do prazo.  No primeiro ano serão construídas 

49 dessas estações e ativadas 10, porque a construção irá até o fim 

do  ano,  então  serão  ativadas  no  ano  seguinte,  assim 

sucessivamente,  até  que  ao  final  do  sexto  ano  todas  estarão 

construídas e ativadas, e a partir do sétimo ano teremos a operação 

total de toda a rede.

81



Esse é o último.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Garcez.

Passaremos  a  um  intervalo  de  dez  minutos. 

Esclarecimentos  agora,  e,  depois,  a  discussão,  porque  já  está 

servido ali.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência  da  República)  –  Há  algumas  coisas  importantes  a 

serem destacadas.  Primeiro, isso daí não é restrito, em princípio, 

apenas  às  TVs  públicas,  as  TVs  privadas  que  quiserem entrar, 

entrarão e pagarão.  Isso cria condições de você mexer com um 

modelo que existe no Brasil que é cada um, cada rede se constrói 

isoladamente com custos evidentemente muito maiores,  favorece 

quem  é  mais  forte,  prejudica  quem  é  mais  fraco  na  iniciativa 

privada, porque ele não consegue pôr o sinal dele tão longe, além 

do que ele encarece o custeio da televisão no Brasil.   Esse é o 

primeiro.

O  segundo  é  que  (falha  na  gravação),  vocês  têm de 

imaginar que isso daí praticamente garante uma cobertura quase 

total,  se complementa com a  (falha na gravação),  que atinge as 

mais distantes que não são cobertas e não estão perto dos grandes 
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centros, para se ter uma idéia, 30% dos domicílios no Brasil captam 

televisão pela parabólica.   Então,  essa meta  (falha na gravação) 

chega perto de um atendimento se pode considerar nacional.  Uma 

coisa importante é que essa licitação é internacional, não é só para 

empresa brasileira, porque no mundo todo o modelo que vigora é 

esse que estamos falando aqui, você separa a distribuição do sinal 

e da produção de conteúdo.  Nós, aqui no Brasil, é que construímos 

um modelo...  Países como o Japão, a França, onde o modelo é de 

divisão de tarefas,  eles têm um  know-how muito forte nisso daí. 

Então, isso deve valer também.

Outro ponto importante, depois, na discussão, o pessoal 

que tem informação técnica poderia falar sobre isso, isso não colide 

com o  fato  de  você  estar  tendo  também um plano  nacional  de 

banda larga, levar a banda larga a vários lugares.  Em São Paulo, 

Rio, a banda larga, a televisão, a transmissão de dados, tudo irá por 

banda  larga  (falha  na  gravação),  tudo  bem,  mas em zona mais 

distante  a  tecnologia  será  outra,  vai  até  um determinado  ponto, 

agora,  quando chega de cidade a transmissão será também por 

(falha  na  gravação) por  ocupação  de  espectro,  wi-fi,  alguma 

tecnologia desse tipo.

Essa  estrutura  também pode ser  (falha na gravação), 

local, (falha na gravação).  Por outro lado, ela (falha na gravação), 

inclusive a interatividade para algo que hoje em dia não temos no 

Brasil, você vai poder ter um mapa aonde isso chega do que cada 

aparelho de televisão está vendo a cada segundo, porque ela tem 

interatividade de devolve.  A sua televisão está vendo o programa 

tal, etc., naquele momento; a outra está desligada; essa está assim; 
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isso devolve e o computador sistematiza e emite relatórios.  Então, 

esse negócio do Ibope ficar  dizendo, você resolve também esse 

problema.

É um projeto, como ele disse, que revoluciona.  Algo que 

o  governo  discutiu,  (falha  na  gravação),  a  EBC,  porque 

evidentemente exige garantias do Tesouro Nacional.  Uma série de 

problemas, de especificações, de necessidades, que forçaram uma 

discussão  no  governo,  e  a  idéia  é  que  se  consiga  fazer  essa 

licitação um período razoavelmente curto até o fim do ano.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ministro.

Vamos  ao  coffee  break e  voltamos  em  dez  minutos. 

Está sendo servido no rol perto da escada.

Intervalo
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Senhores  conselheiros,  vamos  dar  início. 

Reiniciar as discussões.  Alguns conselheiros têm de sair às cinco 

horas,  outros um pouco mais tarde,  mas a nossa previsão é de 

terminar tudo até as seis e ainda temos a questão da audiência 

pública e os Quinze Minutos com o Ouvidor, além da discussão que 

acontecerá agora sobre Operador de Rede Pública de TV Digital.

Quem  quer  se  manifestar?   Takashi,  Carlos,  Daniel, 

Murilo.   Estou  abrindo  as  inscrições  e  já  temos  seis  pessoas 

inscritas nesse primeiro momento.  Vamos iniciar pelo conselheiro 

Takashi, por favor.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Tenho  várias 

perguntas.  Então, farei um bloco de algumas perguntas e, depois, 

passarei a palavra para os colegas para não ficar monopolizando e, 

depois,  se  me  permitir,  retornarei  com  outras  perguntas.   Tudo 

bem?

A primeira pergunta é relativamente curta.  Em um dos 

slides você mostrou a configuração dos multiplex em que teria em 

média  cinco  canais  de  TV.   Esse  slide  foi  mostrado  em  várias 

palestras  que  você  fez  e  em  todas  elas  o  público  que  esteve 

presente entendeu que essa já seria a configuração mais ou menos 

definitiva e aqui você acaba de dizer que não é, ela é apenas uma 

configuração  inicial.   Minha  dúvida,  primeiro,  gostaria  que  você 
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confirmasse que realmente é uma apenas uma configuração inicial, 

mas, a dúvida realmente é por que cinco canais, ou seja, foi feita 

uma análise de sensibilidade de custo?  Porque quando você fala 

que vai começar com cinco canais e eventualmente você vai evoluir 

para oito canais no final, esse raciocínio vai te levar a um resultado 

que é o orçamento e lá no final sai naquele número monstruoso do 

orçamento final.  Minha dúvida é: estamos operando no ponto ótimo 

do ponto de vista de engenharia econômica?  Foi feita uma análise 

de sensibilidade disso?  Se foi feito gostaria de ter acesso a essa 

informação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É melhor responder logo.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Quando falo em configuração, mas não definitiva, aí, é quase um 

vício meu depois de muitos anos de serviço público, considero que 

tudo é definitivo no serviço público depois de assinado e publicado 

no  Diário  Oficial.   Essa  configuração  é  a  configuração  hoje 

reivindicada pelos agentes que estão participando.  Digo que todos 

aqueles que estão ali,  desde a TV Brasil,  até a TV Câmara, TV 

Senado, todos pensam em ter aquela quantidade de programações. 

Vamos iniciar  na próxima semana as conversas especificas com 

cada  um  dos  entes  já  objetivando  a  negociação  de  contratos 

mesmo, aí é que se dará efetivamente a confirmação.  Se fosse 

hoje  diria  “essa é a configuração definitiva”,  mas ainda aguardo, 

teremos de fazer esse processo.
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É claro,  como falei,  o  projeto  é bastante  flexível  para 

receber mais, distribuir  mais e ter mais possibilidade de distribuir 

outros  canais.   Ele  hoje,  diria,  é  viável  economicamente  para  o 

conjunto dos parceiros.  É possível cada um dos parceiros manter 

aquele projeto.  Agora, é claro que se tivermos o maior número de 

canais  isso  vai  diminuir  naturalmente  os  custos,  mas  hoje  os 

estudos  indicam  que  os  custos  são  suportáveis  pelas  atuais 

configurações orçamentárias de cada um dos participantes.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Acho que não fui 

muito claro na minha pergunta.  Em Engenharia Econômica a gente 

faz uma análise de sensibilidade para ver se estamos operando e 

dimensionando o projeto no ponto ótimo de custo-benefício.  O Dr. 

Martins que é da área empresarial pode me confirmar ou desmentir 

isso.  Quando vejo essa configuração fico seriamente em dúvidas, 

do jeito que está, se ele está otimizado do ponto de vista de custo. 

A  minha  pergunta  não  é  se  os  parceiros  podem  suportar 

financeiramente, não é essa a pergunta.  A pergunta é: será que 

estamos usando bem o dinheiro?

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Diria que estamos usando bem o dinheiro.  Tenho os detalhes do 

projeto  econômico-financeiro,  nem  é  a  minha  área,  mas  me 

comprometo a pôr em contato a nossa equipe e o economista (falha 

na gravação) para dar  os detalhes para que se possa ter  essas 

respostas.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A presidente quer esclarecer esse tema.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Fazer um aparte ao Garcez.

Conselheiro, disse na outra reunião que apreciaria muito 

as  suas  opiniões  sobre  esse  projeto.   Gostaria  que  a  nossa 

coordenação do projeto disponibilizasse, Garcez, mais dados a ele, 

pois tem muito a contribuir.

Agora,  sobre  a  viabilidade  financeira,  houve  muitos 

estudos, tanto nossos como do Governo Federal, que precisou ser 

envolvido,  como  disse  o  Ministro  Franklin  Martins,  para  dar 

garantias, o Fundo Garantidor vai dar uma parte de garantias para 

os  concorrentes,  o  Tribunal  de  Contas  está  acompanhando  o 

projeto.   Essa parte da viabilidade financeira está bem resolvida. 

Também não é minha área, mas aprecio sua contribuição.

Outro recado que quero dar, e aí é para a Conselheira 

Ana Fleck, o Conselheiro da TV Câmara, é que estamos atrasados 

na  amarração  da  clientela.   Já  tivemos  muitas  reuniões  com  a 

Câmara e o Senado, mas sabem como é, você conversa com as 

televisões,  já  falei  com o Presidente Sarney e com o Presidente 

Michel  Temer,  sobre a  importância do projeto,  aí  muda a Mesa. 

Tem tudo isso.  Essa amarração da clientela precisa ser melhorada, 
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e  esses  dois  conselheiros  podem  nos  ajudar,  porque  vamos 

enfrentar  isso  agora,  vamos  chamar  uma  reunião  com  eles  e 

perguntar se vão entrar nisso.  Se não tem clientela garantida, a 

viabilidade econômica e financeira fica difícil.

Ontem fechamos a proposta de orçamento da EBC, que 

vamos mandar ao governo no ano que vem, colocamos recursos 

para isso, mas os clientes também precisam colocar recursos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Quem são os clientes?  Senado, Câmara, etc., 

etc.?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – As TVs do campo público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vou ser sincera: já ouvi que o gargalo não é lá 

no Senado.

Conselheiro, por favor.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  A  segunda 

pergunta é exatamente sobre esse ponto que a Tereza levantou. 

Acabei de conversar, agora, na hora do almoço, com o pessoal da 
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TV Câmara – todos vocês sabem que venho aqui  por  indicação 

tanto da ASTRAL quanto da ABTU –, e essas entidades têm muitas 

reclamações em relação à forma como esse processo está sendo 

conduzido.  No caso foi dito que a última reunião do Comitê Técnico 

da TV Digital foi realizada no mês de fevereiro, e de lá para cá o 

pessoal  das  outras  entidades  têm  repetidamente  tentado  fazer 

reuniões com a EBC para esclarecer, para obter informações e não 

tem obtido sucesso.  Então, contradiz.  Não duvido de sua palavra, 

Tereza,  longe  disso,  mas  contradiz  a  informação que  você  tem. 

Então, realmente, esse meio, esse trabalho...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não.  Todas as suas informações estão corretas.  O 

erro é nosso.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  OK.   A  minha 

pergunta número dois: olhando a configuração da rede, a primeira 

vez que olhei, vi na consulta pública, fiquei bastante incomodado 

com duas questões.  Vou falar uma questão de cada vez porque 

são razoavelmente complexas.  A primeira questão é o seguinte: do 

ponto de vista de arquitetura de rede, ela possui  uma coisa que 

chamamos de topologia  estrela,  ou seja,  tem um ponto focal  de 

geração e controle, que é Brasília, e esse sinal é distribuído para 

todo país.  Isso não contempla, por exemplo, a necessidade das 

TVs assembléias estaduais.   Por quê?  Porque nas assembléias 

estaduais eles vão gerar os sinais nas capitais e distribuir para os 
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respectivos estados.  Do jeito que essa topologia está apresentada 

não contempla essa necessidade.

Não tenho contato com a Regina Lina, da área técnica, 

mas em conversas informais com os técnicos das TVEs também 

elas sentem esse mesmo incômodo.

Outra  coisa,  e  indo  um  pouco  mais  longe.   Essa 

configuração é totalmente verticalizada.  Estamos falando de uma 

rede vertical, quando, por exemplo, nos fóruns de cultura digital – o 

Ministério  da  Cultura  mantém excelente  fórum de  discussões  –, 

quando aparece alguma discussão sobre rede, uma das palavras-

chaves é horizontalidade.  Ou seja, é exatamente o inverso do que 

está sendo proposto nessa configuração.

Então, questiono como vai ser feita, como está sendo 

pensada essa migração da topologia totalmente vertical para uma 

rede horizontalizada?  Como vão ser  atendidas as necessidades 

das TVs de assembléias legislativas e das TVs educativas; e como 

vamos chegar ao modelo horizontalizado?  Inclusive pedi ao nosso 

secretário repassar um artigo para vocês, que saiu esses dias, em 

que a Rede Globo está testando uma nova modalidade de serviços, 

que  é  totalmente  interativa,  em  que  o  telespectador  consegue 

assistir conforme a localização dada pelo GPS, etc.,  etc.  E com 

isso você faz uma horizontalizada, não faz uma rede verticalizada 

do jeito que está sendo proposto.
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O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Só  um  esclarecimento.   Realmente,  estamos  atrasados  em 

relação à convocação do comitê de TV digital, mas não é a mesma 

relação  com a  ASCAL  e  a  ABTU.   Não  é  a  mesma relação,  a 

ASCAL e a ABTU não fazem parte do comitê, e sim fazem parte 

emissoras legislativas com as federais, e nem as universitárias.  O 

projeto  operador  de  rede  não  se  relaciona  diretamente  com  a 

ASCAL e a ABTU.  São relações diferentes, de outro tipo.

É  que  também  existem  reivindicações  da  ASCAL  E 

ABTU.  Existem reivindicações.  Digo que são questões diferentes. 

A TV Câmara, especialmente a TV Câmara, tem uma demanda que 

deveremos atender,  e  a  ASCAL e  ABTU têm outras,  que  estão 

relacionadas à segunda questão que o conselheiro colocou, que é o 

modelo.  E aí, realmente, trata-se de uma opção, escolha que foi 

feita, técnica.  O modelo técnico atende, sim, às emissoras públicas 

federais.  Ela não foi desenhada para atender às necessidades das 

emissoras  públicas,  aí  incluídas  as  legislativas,  educativas 

estaduais,  que  podem  aderir  ao  projeto,  mas  não  estão 

contempladas.   Não faço aqui  uma análise  de  mérito,  faço uma 

constatação técnica: o projeto técnico não contempla as emissoras 

públicas estaduais.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) – Não contempla as emissoras públicas 

estaduais para emitir um sinal nacional.
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O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Exato.   Dependendo  da  inserção  desses  canais  no  canal  da 

comunidade.  Mas não contempla, por exemplo, a distribuição do 

sinal das TVs assembléias nos seus estados.  Não vai subir o sinal 

da TV assembléia no conjunto dos municípios e estados.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Deixa dar um exemplo, Ministro.  Se pegarmos uma 

TV como a TVE da Bahia – Jorge não está aqui hoje –, ela tem 360 

repetidoras próprias no interior.  O nosso operador de rede, do jeito 

que  está  desenhado,  e  isso  é  o  que  tem  me  chegado,  muita 

reclamação,  e  tenho  dito  a  vocês  que  estamos  sendo  muito 

unilaterais.  Com esse unilateralismo, o que o conselheiro falou foi 

do nosso unilateralismo, estamos dialogando pouco.  Precisamos 

reconhecer isso.

Então,  no  caso  da  TVE  da  Bahia,  o  operador  não 

distribuirá,  pela  nossa  plataforma,  tudo  que  a  TVE  da  Bahia  já 

distribui pelo sistema dela, em analógico.  Então vai preferir montar 

o sistema próprio.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Só  vou fazer  um 

comentário, e passo a palavra.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não é isso que falei, conselheiro, não é um exemplo 

ilustrador?

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Perfeito,  Tereza. 

Cem por cento de acordo com você.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Foi respondida a questão da migração vertical 

e horizontal?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Não.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Queria  tentar  responder  sobre  isso.   Já  fiz  esse 

questionamento.   Quando  entrei  nisso  era  jornalista  de  outro 

campo, vocês sabem, e ficava aprendendo isso.  Perguntei muito 

isso  quando  o  projeto  começou  a  ser  construído:  e  a  tal 

horizontalidade que tanto me ensinaram que era importante e agora 

como ela está aqui?  Os técnicos têm dito que haverá possibilidade 

de  inserção  de  programação  regional,  mas  não  local.   É  isso, 

Garcez?
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O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– O que é exatamente regional e local?  O que é isso exatamente?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Estadual: se a emissora pública estadual entrar, o que 

agora estamos vendo que está tendo problemas, ela vai poder fazer 

o nosso acordo de rede, dez horas de programação da TV Brasil e 

o  resto  é  programação  regional.   É  isso:  como  é  que  vamos 

combinar  programação  nacional  e  local?   Não  é  isso  que  o 

conselheiro está reclamando?

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Ele não prevê, realmente, a configuração da rede estadual.  Não 

prevê.   É  aí  precisamos  apresentar  os  custos,  que  se  tornam 

absolutamente inviáveis.  Agora, o que é possível é agregar a sua 

distribuição, se ela não tem uma distribuição, como é o caso da TV 

da Bahia.  Senão ou o projeto de operador de rede terá que instalar 

todas,  nos  370  municípios,  e  isso  se  torna  inviável 

economicamente.  Aí o projeto se torna inviável economicamente, 

se tivermos que implantar as estruturas de distribuição de rede em 

todos  os  estados,  para  todas  as  emissoras  estaduais.   Aí  é 

impossível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mais alguma questão?  Carlos.
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O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Queria fazer alguns comentários sobre 

isso, porque estou desde o início esse projeto.  Em primeiro lugar, 

parabenizar o trabalho que o Garcez está fazendo, parabenizar a 

Tereza  pela  coordenação  que  está  sendo  feita,  e  a  Casa  Civil, 

também, que participou ativamente desse processo.  Com relação à 

questão da viabilidade econômica, eu e Garcez, estivemos durante 

um  ano  inteiro  estudando  sobre  a  possibilidade  de  fazer  uma 

distribuição digital da TV Escola.  Significaria duzentos e cinqüenta 

milhões  de  investimento  e  um custo  anual  de  cento  e  sete.   O 

Garcez chegava para mim com a planilha e falava não, não dá, não 

dá.  Fomos tentando trabalhar isso intensamente.  Quando surgiu 

essa possibilidade de fazer um operador único de rede, acho que 

vamos  gastar  um  quinto  dos  recursos,  e  com  um  investimento 

diluído e com outras opções.  A solução que foi encontrada, sob o 

ponto de vista de viabilidade financeira, pelo menos depois de um 

ano, muito tempo, e tenho que agradecer à TV Brasil por todo esse 

trabalho, que foi técnico, bem feito, e realmente passamos da água 

para o vinho, com a possibilidade de ter essa operação nacional. 

Primeiro.

O segundo.  É perfeitamente possível ter horizontalidade 

nesse processo.  A TV Cidadania está desenhada assim.  O Canal 

da Cidadania é exatamente isso que está colocado no projeto, por 

opção do Ministério das Comunicações.  Está incluído.  Estamos 

construindo o que chamaríamos de o melhor da TV Universitária.  A 

TV Universitária vai ter, não por administração da ABTU, tenho tido 

essa  demanda,  não  reconhecemos  a  ABTU  com  a  única 
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representante  das  TVs  universitárias;  a  ANDIFs  tem  uma 

representação da nossa rede, vai ter um peso forte; a ABTU vai ser 

convidada, as TVs comunitárias, também, vamos fazer um conselho 

e uma programação nacional que vai ter corte local.  Portanto, vai 

ter um corte horizontal, não sei se vai ser quatro, se vai ser seis 

horas, vamos ter que desenhar uma TV Universitária.  Isso vai ser 

feito logo que tivermos segurança que esse processo está, assim 

que começar a andar.  Portanto, ela admite essa possibilidade.  Só 

que  defendo,  Garcez,  na  visão  dele,  que  isso  tem  que  ter 

viabilidade financeira.  Quando falamos que queremos ter o melhor 

das duas, é porque o Ministro diz que sim, achamos que sim e o 

custo é razoável, queremos abrir esse espaço.

Então,  essa  é  uma  questão  que  quero  defender  o 

projeto,  o  projeto  do  Diretor  Garcez,  porque  admite  a 

horizontalidade, admite essa possibilidade, é questão de desenho e 

de viabilidade financeira.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Sei.   Ele  só  pediu  para  explicar  melhor  como 

funciona.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Então, essa questão está admitida, acho 

que  o  projeto...   Ele  diz  que  não  admite,  e  estou  dizendo  que 

admite.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Admite  até  certo  nível.   É  isso  que  é  preciso 

esclarecer.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério  da  Educação)  –  Admite  dependendo  de  como  é  o 

desenho da banda.  Ela corta o sinal na ponta.  Ela permite.  Vou 

explicar.  Estou lhe dizendo que sim.  Agora, digo que sim.

Se Vossa Excelência me permitir, vou explicar para ele.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Ele é um parceiro desde o início, ele conhece bem.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério  da  Educação)  –  Gostaria  de  explicar.   Estou  com  a 

palavra, se Vossa Excelência me permitir ficaria muito honrado.  Ele 

admite, na medida em que pode cortar o sinal na ponta, e transmitir 

na ponta o sinal local.  Portanto, em princípio esse processo admite 

a horizontalidade.  A TV Cidadania está feita nesse contexto, e a TV 

Universitária,  que  vai  ser  operada,  também  está  desenhada 

parcialmente nesse contexto.   A TC Cidadania  totalmente nesse 

contexto, e a TV Universitária parcialmente nesse contexto, porque 

queremos ter uma programação nacional e uma programação local

98



Então,  o  desenho,  para  que  possa  ser  cortado  e 

passado pelas TVs estaduais,  depende apenas de conseguir  um 

financiamento para mais um canal que seja cortado, para que se 

tenha um pool de emissoras e se possa bancar isso e a questão da 

viabilidade financeira exista.  Mas pode ser estendida.

Portanto,  no  meu  entendimento  é  um  desenho 

economicamente muito bem feito, e admite desde que se consiga. 

Por que não está se conseguindo esse nível de horizontalidade com 

relação ao Legislativo?  Porque não existe nenhum movimento no 

Legislativo no sentido de financiar uma nova subprogramação.  São 

seis,  não  são  mais  cinco,  que  permitem esse  corte,  como  está 

sendo feito pelo Ministério da Comunicação, porque se houvesse 

esse  interesse  estaria  sendo  feito.   Então,  acho  que  cabe  ao 

Senado e à Câmara, na sua posição de estimulando o Legislativo, 

bancar, em vez de duas, três sub-bandas, e isso poderia ser feito. 

Certo, Garcez?  Está correto o meu pensamento?  Então, estou lhe 

dizendo que admite, só que tem que ter um desenho institucional.

Agora,  são  duas  questões  colocadas.   A  primeira 

questão  colocada  é  que  não  existe,  nesse  desenho,  o  corte  do 

Legislativo local.  Tem que ter.  Esse é um erro do projeto e deveria 

ser incluído, deveria ser bancado pelo Senado e peal Câmara, que 

já  estão  até  com  dificuldades  para  participar  do  projeto,  estão 

atrasando um pouco o projeto.  Você me desculpe, mas temos tido 

alguma dificuldade no projeto, de ter o OK, que já tem dos demais 

ministérios.  Esse é um ponto.
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E sobre o desenho do estado, como vamos ter o melhor 

do Canal TV Universitária, vamos dar um corte local; ela pode cortar 

o sinal e retransmitir esse corte local.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Mas não temos rede para levar isso.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Mas será na nossa rede.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Estamos falando de coisas diferentes.  Não teremos, realmente, 

uma retransmissora para Cabrobó, por exemplo.  Agora, é possível 

estudar uma encomenda, por exemplo, mandar a TV estadual local, 

se  ela  quiser  ter  uma  estrutura  própria,  ou  digamos  uma 

combinação  das  emissoras  públicas  estaduais,  como  a  TV 

assembléia, a TV educativa, outras.  Se quiserem fazer um projeto 

e  incluir  esse  projeto  com  novas  estações  retransmissoras  em 

outras cidades que não uma daquelas 1012 atingidas, é possível 

fazer.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério  da  Educação)  –  Garcez,  acho  que  a  pergunta  dele  é 

diferente.  Estou lhe dizendo que nessas cidades atingidas por essa 
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programação inicial, é possível cortar a programação e colocar uma 

programação local.  Em todas as cidades.

José Paulo, por favor, veja se me escuta, porque tenho 

a respostas.  Estou lhe dizendo que essa rede atinge 273 cidades. 

Se  estiver  errado,  o  Garcez  me  corrija,  em  cada  uma  dessas 

cidades é possível cortar a programação e inserir...

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Nas 273,  não.   Só haverá controle  local  nas capitais.   Nesse 

desenho inicial é só nas capitais.

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Então, nas capitais isso é possível, com 

as do interior, não, porque é muito caro.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Até  conversamos  com  o  Ministro  José  Artur  e  ele  até  teria 

interesse em que tivesse em outras cidades.  Mas é o seguinte: 

quem paga a conta?

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério da Educação) – Em princípio é possível também fazer em 

outras cidades, só que é uma questão de custos.  Então, uma vez 

decidido fazer isso, é só bancar esse custo.  A tecnologia permite. 
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Então, não tem nenhum impedimento tecnológico para que se corte 

o  sinal  que  está  sendo  feito  nas  capitais,  e  se  possa  inserir  a 

programação local.  Essa é a questão.

Queria  completar  o  raciocínio,  depois  dessa  possível 

horizontalidade  do  projeto,  destacando  que  nós,  então,  juntos, 

estamos criando o Canal 3, vinculado à área social, que é cultura, 

educação, ciência e tecnologia e saúde.  E a idéia é que se possa 

ter um comitê gestor, estávamos conversando com o Ministro Juca, 

de tal maneira que possamos...

Ainda  na  defesa  desse  projeto,  quero  destacar  essa 

flexibilidade, onde foi possível agregar, na mesma banda, que seria 

os 6 MHz.  Acho que isso vai ser muito positivo, pois as mensagens 

são mensagens que se complementam.  Então, pretendemos fazer 

um  trabalho  muito  junto,  muito  próximo  para  poder  desenvolver 

isso.

Termino, parabenizando, mais uma vez, o trabalho que 

está sendo feito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigado, Carlos.  Passo a palavra ao Ministro 

Juca.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro  de  Estado  da  Cultura)  –  Queria  entrar  nessa  conversa 
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meio que pegando o outro lado da fala do Conselheiro Takashi. 

Uma coisa são os problemas de reprodução, como por exemplo, 

Pernambuco não tem estrutura, não vai poder reproduzir, mas na 

verdade a grande discussão que surgiu lá no início que o Ministério 

da Cultura acompanhou porque foi quem promoveu aqueles dois 

grandes encontros sobre a TV pública,  é que historicamente,  no 

Brasil, a TV comercial optou por fazer uma rede piramidal, onde tem 

um emissor e os outros são reprodutores do sinal, com direitos que 

foram conquistados  aos  poucos,  com muita  luta,  a  partir  da  TV 

reprodutora do Rio Grande do Sul, que me esqueço agora o nome, 

de ter boa parte da programação feita por ela mesma.  RBS,  que 

é reprodutora da Globo.

Mas na verdade é um modelo piramidal, por questão de 

modelo de negócio.  Interessa à cabeça de rede ter o controle da 

programação e ser o grande emissor, porque aí vai montando um 

broadcast,  vai  montando toda a  sua estrutura  de estrelas,  muito 

mais barato emitir a partir de um sinal e transformar todos os outros 

em  reprodutores.   Então,  esse  era  o  modelo  e  interessava, 

inclusive, à Escola Superior de Guerra, que mostravas preocupação 

com a liberdade de pensamento, mas tinha outra que não chamava 

muita  atenção,  que  era  uma  preocupação  com  a  diversidade 

cultural.   O  Golbery  chegou  a  dizer,  algumas  vezes,  que  essa 

diversidade brasileira, e a dimensão continental poderia levar um 

dia à fragmentação do Brasil.  A preocupação com a integridade. 

Então,  casava  a  dimensão  política  da  época  e  casava  com  o 

interesse  comercial  do  modelo  que  estava  sendo  implantado 

naquela  época.   A  TV pública  não  pode ter  nenhuma das  duas 

paranóias.  Primeiro, a diversidade cultural é o maior patrimônio que 
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a gente tem.  Um baiano, um mineiro, um pernambucano, por mais 

que  estranhe  o  sotaque,  toda  a  estrutura  cultural  do  outro,  na 

verdade todos se sentem brasileiros e ao mesmo tempo com direito 

à sua singularidade.

Então,  essa  diversidade  tem  que  ser  acionada  para 

produzir exatamente essa unidade nacional na democracia cultural. 

Estive no Rio Grande do Sul e fiquei encantado com um gaiteiro lá 

que me apresentaram, que o cara me disse, olha...  E realmente, o 

cara é um monstro.  Ao mesmo tempo você vai ao Pará, e tem lá o 

carimbó,  que é  genial,  você vai  a  Pernambuco e fica  de queixo 

caído.  Não entendo porque Pernambuco tem tanta dificuldade de 

gostar da gente, porque na verdade somos diferentes, mas temos...

Então, a diversidade cultural é uma construção que está 

em curso no Brasil.   Apesar das novelas, os diretores no Rio de 

Janeiro ensinam como falar baiano, como falar Pernambuco.  Fica 

algo  ridículo  aquelas  pessoas  pensando  que  estão  falando  o 

sotaque  regional,  mas  estão  falando  uma  caricatura  do  sotaque 

regional.  Esse Brasil já passou.

Do  lado  de  conteúdo,  vamos  chamar  assim,  a  TV 

pública tem um potencial enorme, porque é restritiva essa exigência 

de montar uma rede piramidal a partir de um ponto.  Restringe a 

contribuição  a  tal  ponto  que  a  tecnologia  está  dispondo  a 

possibilidade  de  no  mesmo  programa  ter  uma  contribuição 

complexa, de vários pontos de emissão.  Então, o conceito de rede 

contemporânea, não rede de televisão, mas todo conceito de rede 

que  está  se  espalhando  pelo  mundo  todo  é  exatamente  essa 
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possibilidade de cooperação horizontal entre diversos atores que se 

conectam para contribuir,  onde a  internet  é  o  grande paradigma 

dessa  possibilidade  de  ir  conectando;  e  ao  invés  de  poucos 

programarem para muitos, muitos fazem o seu programa e constitui 

esse processo.

Daquela  discussão  para  cá,  entendo  as  dificuldades 

concretas  e  pragmáticas.   Cada  TV  regional  está  num  estágio 

institucional e de capacidade de produzir, a tal ponto que se ficar 

dependendo  da  homogeneização,  Tereza  vai  ficar  muito  mais 

preocupada do que normalmente se apresenta aqui,  porque não 

vão corresponde às expectativas dela.  Entendo isso.

Agora, sob o ponto de vista de modelo, acho que temos 

uma possibilidade imensa de acionar o que há de melhor no Brasil, 

para realizar determinados programas, para tratar de determinados 

temas, e isso a tecnologia está a mil anos-luz do que o modelo que 

estamos  pensando  em  montar.   Digo  isso  com  a  maior 

tranqüilidade,  de  uma  pessoa,  inclusive,  que  está  investindo  no 

processo de construção muito menos em disputas e coisas desse 

tipo.

Tenho impressão que o  Conselheiro Takashi  levantou 

isso, o potencial que teria se a rede tecnológica que vai dar suporte 

à construção tivesse um enfoque com essa dimensão estratégica, 

conceitual, norteando as opções que vão ser feitas.  Por exemplo, 

tem muitas TVs universitárias, e tem determinados temas que se 

expressam de maneira primorosa na USP, mas tem determinados 
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aspectos de estudos que se realizam nas universidades do Rio de 

Janeiro ou, às vezes, até de Pernambuco, da Bahia.  

Então, por que o modelo tecnológico que vai dar suporte 

não admite a possibilidade de programas que são constituídos a 

partir do potencial, muito mais do que soma, mas de multiplicação 

desses  diversos  emissores.   Então,  esse  é  um  outro  modelo 

diferente um pouco desse aí, e a tecnologia permite isso.

Não tenho condições de dizer, tecnologicamente, qual é 

a  mais  barata,  qual  é  a  mais  oportuna.   Sobre  isso  não  entro, 

porque  não  sou  do  ramo,  mas  de  qualquer  jeito  tem  algo  que 

deveria ser amadurecido, recuperado da discussão original, porque 

não foi uma discussão de leigos, colocamos todo mundo que fez TV 

pública, que faz, que está estudando, que pretende fazer.  E saiu 

uma compreensão de que essa tal de rede horizontal seria o grande 

pulo do gato, o grande momento de personalização do potencial da 

TV pública, em relação a esse modelo da TV privada piramidal, que 

é  um  modelo  de  negócios,  apenas,  para  favorecer  o  grande 

emissor, o ponto central da rede.

Não  sei  se  consegui  dizer,  mas  essa  é  a  grande 

discussão.  E aí o Takashi tem melhores condições do que eu de 

avançar,  porque  isso  é  estratégico,  não  para  o  futuro  imediato, 

porque  de  imediato  tem  os  problemas  reais  que  são  uma 

desigualdade de capacidade institucional,  de investimento,  etc.  e 

tal.  Mas a médio e longo prazo, o modelo horizontal é muito mais 

capaz  de  realizar  plenamente  a  função  da  TV  pública 

diferentemente da TV privada.  Quer ver uma coisa?  A TV gaúcha 
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conquistou na raça, porque os poucos programas regionais feitos 

no  Rio  Grande  do  Sul  eram  melhores,  tinham  mais  audiência. 

Então, economicamente eles disseram que era melhor romper com 

a Globo do que manter,  e a Globo teve que fazer a concessão. 

Tem coisas que tenho certeza o Rio de Janeiro fará melhor, outras, 

Minas Gerais fará melhor, por uma série de fatores que geram essa 

capacidade.  E se somar essa diversidade, se formos capazes de 

reger  uma  orquestra  nacional,  no  sentido  de  vários  emissores 

participando da mesma programação, acho que vamos conseguir 

montar um modelo que terá um fôlego muito maior.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Uma  questão  de  ordem.   Temos  os 

conselheiros Daniel, Murilo, Manoel, Martins e Cavalcanti inscritos. 

Vamos suspender um dos temas, porque esse é um tema muito 

importante.  Então, o tema da síntese da audiência pública passa 

para agosto e no final teremos os quinze minutos com o Ouvidor, 

talvez um pouco menos.  Mas vamos manter.  E gostaria de saber 

quem mais, além desses conselheiros que querem falar, para que 

fechemos as inscrições e passemos apenas às discussões?

O SR. CARLOS BIELSCHOWSKY (Representante do 

Ministério  da  Educação)  –  Ministro  Juca,  até  onde  consegui 

entender, isso que o senhor está falando está incluído no modelo, 

não tem nenhuma dificuldade.  O problema agora é que nas capitais 

está incluído e nas outras cidades é uma questão de custo.  Então, 

tecnologicamente  falando,  esse  modelo  de  negócios  encontrado 
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para poder viabilizar a transmissão terrestre está incluído.  Não vejo 

incompatibilidade, desculpe dizer.  Existe a questão de quem vai 

pagar a conta dessa horizontalidade.  Sobre essa questão, entendo 

dessa maneira.  Não sei, posso estar enganado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho 

que a discussão está tomando um rumo muito interessante, e não 

podemos  ter  ilusões  de  exauri-la  hoje.   O  que  senti  falta  na 

exposição  foi  que  tivemos  acesso  imediatamente  a  aspectos 

fundamentais, mas de ordem técnica, sem que a exposição fosse 

precedida de uma reflexão que chamaria de política no sentido mais 

alto que a palavra tem.  Quer dizer, as grandes opções.  Quais são 

as nossas grandes opções, que devem nortear o pensar a respeito 

do operador digital?

A  primeira  grande  discussão  é  essa  que  está  sendo 

discutida,  que é a verticalidade e horizontalidade.   Não foi  a  TV 

Globo que inventou a verticalidade, é um modelo civilizacional, que 

vem desde o século XIX, que se baseia numa centralização, aí vai o 

estado centralizado, o partido centralizado, o sindicato centralizado, 

as redes de comunicação centralizadas.  É um modelo civilizacional 

que na revolução científica e tecnológica que se inicia a partir dos 

anos  sessenta,  setenta.   Esse  modelo  civilizacional  sempre  foi 

criticado,  mais  numa  perspectiva  política,  filosófica,  mas  com 
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escassos meios técnicos.  A revolução científica e tecnológica em 

curso nos proporciona meios técnicos,  que não necessariamente 

servirão  nesse  sentido,  mas  podem  servir  à  horizontalidade 

crescente, e isso quebra o modelo central; isso é essencialmente 

democrático.  Então, temos que trabalhar nessa via nos limites da 

possibilidade;  a  nossa  preferência  deve  ser  sempre  pela 

horizontalidade.   Os  custos  serão  maiores?   Vamos  fazer  os 

cálculos dos custos e vamos lutar para essa perspectiva preliminar. 

Esse é um ponto absolutamente estratégico, a meu ver.

O segundo ponto que queria levantar era a questão da 

invasão da privacidade do centro, saber que programa estou vendo. 

Isso  será  inevitável  tecnologicamente?   Isso  me  parece  muito 

assustador.  Posso saber o que o centro está querendo, mas ele 

não pode saber o que estou fazendo, porque isso quebra minha 

privacidade.   Estamos condenados tecnologicamente a  isso,  que 

contratendências podemos imaginar no nível técnico para evitar que 

essa coisa se consolide?  Isso tem que ser pensado.

Terceiro ponto que queria levantar...

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

A partir do ano passado, com a implantação do que o pessoal da 

Receita  chama  de  Terex,  o  maior  supercomputador  da  América 

Latina,  conhecido  pelo  nome carinhoso  de  Tiranossauro  Rex,  já 

estão na Receita Federal todos atos de cartório, todos os atos de 

Juntas  comerciais,  todas  as  suas  notas  fiscais  e  todo  o  seu 

movimento bancário.  Se alguém pagar a amante, a Receita Federal 
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já tem, hoje, tudo isso lá sem quebra de sigilo.  Já está.  Então, 

neste modelo, complementar isso, indicando o que o sujeito assiste 

ou deixa de assistir...  Já estamos, desde 1984.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Conselheiro,  vejo  isso  com  muita  apreensão.   E  penso  que  a 

sociedade  brasileira  está  vivendo  isso  com  muita  ingenuidade. 

Outro dia li num jornal que foi aprovado pela Câmara, por todos os 

partidos políticos,  a idéia do número,  que vamos ter  um número 

desde  que  nasce  até  que  morre.   Isso  é  um  poderosíssimo 

instrumento que se está dando ao Estado para ele controlar a vida. 

Isso é um contra-senso e foi aprovado por todos os partidos como 

se fosse uma discussão técnica.  Temos que ir na contracorrente 

disso, temos que proteger o cidadão de todas as maneiras, contra o 

Estado, e contra os governos.

Um terceiro elemento que queria levantar, diz respeito a 

essa coisa, que me preocupou também, pode ser uma ingenuidade 

do ponto  de vista  técnico meu,  mas queria  discutir  melhor  essa 

coisa  de  entregar  a  um  ente  privado  ou  a  um  consórcio  de 

empresas  privadas  a  geração  do  sinal.   De  sorte  que  os  entes 

públicos ficariam clientes desse ente privado.  Ora, feliz vai ser o 

proprietário  desse ente  privado,  que  vai  ter  desde o  nascimento 

dele  toda uma clientela  já  disponível.   Parece a  privatização da 

Ponte Rio-Niterói, em que se constrói a ponte e os clientes estão 

circulando e se entrega a um ente privado para colocar a mão e o 

dinheiro pingar na mão dele.  Quer dizer, isso será inevitável, isso 

será aconselhável?  Estamos assinando um contrato por vinte anos. 
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Se esse ente privado, inclusive, for internacional, se numa situação 

de crise geral, de crise global, esse ente privado nos cortar o sinal, 

onde  vamos  reclamar  o  sinal?   Cai  toda  estrutura  das 

comunicações  públicas,  está  completamente  refém  de  um  entre 

privado.  Isso me parece enorme.  Não gosto desse modelo.  Qual é 

o custo de construir um ente público que gere os sinais?  Vamos 

construir a clientela.  Por que o ente também não pode ser nosso, 

público?  Criar uma estrutura para esse ente, que não seja estatal, 

seja público e brasileiro, e não internacionalizado e privado.  Vamos 

entregar uma coisa dessas a um ente francês?  Isso não me parece 

muito  razoável.   Pode  ser  que  seja,  mas  gostaria  muito  de  ser 

convencido disso.

E finalmente também queria melhores esclarecimentos 

sobre a questão das cidades menores.  Acho notável a ampliação, 

alcançar  essas  dezenas  de  milhões  em  relação  ao  que  temos 

agora, notável ampliação.  O Ministro Franklin falou alguma coisa 

em  relação  a  que  isso  vai  ser  complementado  ainda  pelas 

parabólicas,  mas  queria  ter  melhores  esclarecimentos  do  custo 

suplementar que seria ampliar.  Cidades de cem mil habitantes é 

um patamar muito interessante, mas temos muita gente vivendo em 

cidades de menos de cem mil habitantes.  Qual o custo disso, para 

que  pudéssemos  também  alcançar  patamares  suplementares? 

Quer dizer, por que vocês pararam aí?  Também gostaria de ter 

melhores esclarecimentos a esse respeito.

Queria  finalizar  dizendo que já  há algum tempo tento 

levantar a idéia de um seminário técnico, de um seminário que esse 

conselho faça, de dia inteiro, para discutir essas questões.  Penso 
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que seria interessante para que o conselho pudesse amadurecer 

uma  reflexão  própria,  que  esse  seminário  pudesse  contar  com 

pessoas  de  pontos  de  vista  opostos,  controvertidos,  para  que 

possamos ter uma discussão bastante fecunda e possa amadurecer 

uma perspectiva e um ponto de vista mais sólido, mais consistente. 

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Em relação à minha 

primeira série  de perguntas,  não me considero satisfeito,  porque 

existem muitas  informações contraditórias.   Entretanto,  para  não 

tomar o tempo dos demais colegas, acho que a Tereza propôs uma 

coisa  que  considero  absolutamente  correta,  que  é  esse  grupo 

técnico, os envolvidos, o Garcez, MEC, etc., a voltarem a dialogar 

com  a  TV  Câmara,  TV  Senado,  etc.,  o  quanto  antes  para 

desenroscar esse nó.

A outra pergunta que ia fazer é exatamente essa que o 

Daniel  acabou  de  fazer,  sobre  a  fragilidade  que  essa  estrutura 

privatizada representa para a agilidade, e o risco que esse negócio 

representa  para  um  sistema  público  de  comunicações.   Uma 

tendência que existe nos principais países do mundo, que começou 

em  2001,  após  aquele  incidente  do  World  Trade  Center,  nos 

Estados Unidos, é as nações desenvolvidas começarem a discutir 

uma coisa que está sendo conceituada como infra-estrutura crítica. 
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O que é uma infra-estrutura crítica?  Qualquer infra-estrutura que de 

alguma forma for paralisada ou destruída pode afetar seriamente a 

vida econômica, a vida social da nação.  Entendo que essa rede 

digital  da  EBC  é  uma  infra-estrutura  crítica.   Ela  não  pode  ser 

entendida, concordo plenamente com o Professor Daniel, como um 

empreendimento  comercial  como  qualquer  outro.   Uma  coisa  é 

terceirizar um serviço de impressão, ou serviço de portaria, e outra 

coisa  é  ter  uma  infra-estrutura  crítica,  que  pode  paralisar  não 

apenas a EBC, mas pode paralisar a nação e o governo.  Então, 

acho que essa questão tem que ser seriamente revista.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Conselheiro Murilo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – A primeira 

pergunta que levanto para o Garcez é mais uma informação que 

acho que não está clara para nós.  No meu entendimento, já que 

esse assunto vem rolando há algum tempo, é de que foi  feito o 

projeto, a consulta pública, e foi feito um edital.  E hoje esse edital 

está  em  análise  pelo  TCU.   No  planejamento  administrativo  o 

processo andou e vai para o TCU dar o aval, e então ser colocado o 

edital  na  rua  para  escolha  do  consórcio  ou  empresa  que 

eventualmente  possa  operar.   Essa  é  uma  questão  que  surgiu 

agora, vou ter que estudar, porque minha questão original era essa, 

um modelo de parceria público-privada.
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Então,  vou fazer  a pergunta tal  como originalmente a 

formulei.   Na sua apresentação está o modelo de negócios,  e a 

primeira pergunta que ia fazer é o seguinte.  No modelo imaginado 

seria  feito  o  chamado  road  show,  que  teria  saído  mundo  afora 

vendendo as potencialidades econômico-financeiras de um projeto 

como  esse,  para  atrair  algum investidor.   E  a  pergunta  é  essa 

mesma:  foi  feita  alguma  coisa  semelhante,  já  há  investidores 

interessados nacionais, estrangeiros, de que maneira?  Ou ainda 

estamos  meio  carta-branca  esperando.   Isso  tem  a  ver  com  a 

velocidade  de  implantação  do  projeto,  uma  vez  liberado  para  o 

TCU.

Então,  pergunta  concreta:  há  expectativa  de 

investidores,  individualmente  ou  em  consórcio,  nacionais  ou 

estrangeiros,  dispostos  a  vir  para  esse  projeto?   Essa  era  a 

pergunta original.

Vi na sua apresentação, se li bem, qual é a expectativa 

de remuneração do investidor, que é o que seria pago, duzentos e 

quarenta  milhões/ano,  tipo rentabilidade fixa.   O investidor  sabe, 

entra  e  vai  ter  isso  garantido.   Então,  o  modelo  de  parceria 

contempla, tal como o Ministro Franklin nos colocou, a possibilidade 

que esses investidores explore a rede para outros clientes?  Por 

exemplo, se entendi, estamos trazendo um modelo que quebra um 

paradigma  tradicional  de  operação  de  rede  no  Brasil,  inclusive 

privada,  podendo  essa  rede  ser  oferecida,  por  exemplo,  para  a 

Rede TV.  Cito metaforicamente, mas eventualmente pode ser feito. 

De  repente  fica  tão  o  modelo  e  aí...   E  entendo  que  essa  é  a 

cenoura que atrairia os investidores, que podem entender que virão 
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para cá porque não vai apenas atender um cliente de governo, vou 

receber a possibilidade de remunerar meu capital num ambiente de 

negócios  em  que  terei  outras  oportunidades.   Então,  é  esse  o 

modelo  que  foi  pensado?   Essa  é  a  pergunta,  tal  como 

originalmente a formulei.

Só  que surgiu  uma questão nova,  a  partir  do que foi 

colocado pelo Conselheiro Daniel, e não tinha me ocorrido, os mais 

antigos nesse ramo, O Takashi, aliás, é muito mais próximo, está 

chegando hoje e já é estrela do debate, sobre operação de rede. 

Ele é muito modesto.

Mas  tem  um  fato  novo  hoje,  no  ambiente  das 

telecomunicações brasileiras,  que é o reingresso da Telebrás no 

mercado.   A Telebrás reingressou no mercado a partir  do Plano 

Nacional  de  Banda  Larga,  como  operador  de  telecomunicações. 

São possibilidades.  Então, me ocorreu que de repente isso pode 

ser  negócio  para  ela.   Ou  por  meio  de  um  novo  modelo,  que 

preserve essa capacidade de controle de estrutura crítica, ou seja, a 

EBC e quem está nesse negócio hoje, procurar essa nova Telebrás 

e  mostrar  a  eles  que  tem  um  negócio  que  pode  não  ser 

originalmente o que eles pensavam, a rede de infra-estrutura hoje 

existente, para acesso à internet e no atacado para provedores de 

internet, ou eventualmente indo até a ponta, mas tem outro negócio 

que  já  fez  parte  do  business  da  velha  Telebrás  a  rede  de 

telecomunicações  para  broadcast,  televisão.   Então,  tem  um 

elemento novo, hoje, que talvez, sem atrasar o processo, tenha que 

ser recolocado num plano estratégico para esse modelo.  Claro que 

coloco  essas  questões,  primeiro,  para  obter  as  informações  do 
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modelo  de  negócio,  saber  se  o  modelo  tradicional  da  parceria 

público-privada já tem gente interessada, e, segundo, o elemento 

novo a  partir  das preocupações trazidas  aqui,  de  controle  sobre 

essa rede, se a Telebrás não tenha que ser encarada hoje como 

eventual interlocutor nesse processo.  É um fato que está mexendo 

profundamente com o mercado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gostaria de fazer em bloco.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Só um adendo ao 

comentário do Murilo, que é muito interessante.  Tem a constituição 

da Telebrás e existe um conselho composto por representantes da 

sociedade, que não me lembro o nome, Fórum Brasil Conectado, 

etc., etc.  É muito significativo esse comentário do Murilo, porque 

esse  fórum  contém,  entre  outras  entidades  representantes,  a 

ABERT,  a  ABRA,  que  é  a  dissidência  da  ABERT  e  tem  a 

Bandeirantes e Record, mas não tem ninguém da EBC.  Então, só 

para chamar atenção em relação a isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Tereza  esclarece  e  depois  encaminho  a 

proposta em bloco.  Temos mais cinco inscrições, em bloco.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Acho que a discussão é importante, foram agregados 

subsídios importantes para reflexão.  É preciso conhecer, digamos 

assim, a trajetória do projeto, como o Garcez reportou, as televisões 

públicas foram procurando caminhos, porque elas não têm recursos 

para sozinhas alcançarem o sistema digital  para o  Brasil  inteiro. 

Esse foi um processo que no início foi muito coletivo, e nos últimos 

meses é que elas têm reclamado, porque temos nos envolvido com 

muitas coisas e ele avançou sem muita pactuação no sentido de o 

edital está pronto, etc.  Mas sempre foi construído muito com as 

outras televisões.

O  que  quero  dizer  é  que  se  houver  uma  revisão  de 

modelo tecnológico, isso implicará a perda de um grande esforço 

realizado, de grandes etapas já cumpridas por este projeto, como 

estar pactuado do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista 

tecnológico,  do  ponto  de  vista  institucional,  tem  um  termo  de 

cooperação assinado com os outros poderes.  Mas, sobretudo, do 

ponto  de  vista  da  EBC,  esse  ano  já  me  defrontei  com  este 

problema:  olha  vamos  instalar  canais  digitais  por  conta  própria, 

sozinhos, isolados, fora do operador de rede digital, e aprovamos, 

em reunião  de  diretoria,  instalar  Belo  Horizonte  e  Porto  Alegre, 

porque são lugares onde temos uma existência precária e briguei e 

defendi que instalasse esses dois.  E a diretoria toda entendeu em 

avançar esses dois.

Quero dizer que a migração da EBC, não falo das outras 

televisões, mas pelo menos da EBC, para o sistema digital, se for 

depender de outro, esse já está atrasado, mas outro ainda vai levar 
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mais tempo.  Não vamos poder parar no tempo, e na medida em 

que o orçamento permita, vamos ter que começar a instalar canais 

digitais.  Instalamos Rio, Brasília e São Paulo, e temos consignados 

Porto Alegre,  Belo Horizonte,  São Luiz do Maranhão,  Goiânia,  e 

outros dois aí que não me lembro.  Então, essa é uma consideração 

a ser feita.

Vamos  caminhar  instalando  por  conta  própria, 

esquecendo essa articulação ou vamos esperar uma revisão?  O 

orçamento  esse  ano  só  dá  para  fazer  os  dois  que  estão 

programados, Porto Alegre e Belo Horizonte.  Mas o ano que vem 

começa, até porque da minha parte será o último ano de mandato, 

e quero trabalhar muito, seja instalando com o operador de rede ou 

sem.

CONSELHEIRO  MANOEL  ROBERTO  SEABRA 
PEREIRA – Só uma informação com relação à TV Câmara, que 

está nesse processo desde 2008, desde o início.  Parece-me que 

hoje o problema é pontual, mas a questão principal é orçamentária 

mesmo,  até  onde  sei  isso  é  que  está  pegando  mais,  porque  o 

projeto não andou mais rápido.

Queria  elogiar,  já  disse uma vez ao representante  da 

Casa  Civil,  acho  que  o  operador  de  rede  é  revolucionário, 

independente de quem vai fazer, se privado ou público.  A idéia de 

fazer uma rede única digital de TV acho que a proposta é muito 

avançada.
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Agora, tenho uma pergunta a fazer ao Garcez: como vai 

se conciliar esse projeto de rede de operador único, com o projeto 

de expansão da rede analógica?  Vocês trouxeram na reunião, há 

uns  dois  meses  atrás,  uma boa  proposta  de  expansão  da  rede 

analógica.  Isso não vai enfraquecer o operador de rede?  Pode ser 

ignorância  minha,  mas  acho  que  enfraquece,  se  você  está 

discutindo um operador de rede e coloca dez canais analógicos em 

operação.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  – Não.   São repetidoras.   Tem lugares onde a rede 

pública não chega – Garcez pode me complementar –, os canais 

analógicos que ganhamos são em lugares como, por exemplo, Rio 

Grande  do  Sul,  nosso  Calcanhar  de  Aquiles,  como  vice  o 

Conselheiro Martins que já foi embora, reclamando da nossa falta 

de sinal em Porto Alegre.  Vocês todos já viram o Martins reclamar 

disso.  O Garcez então...  Todos os gaúchos.  Temos um problema 

em Porto Alegre, onde vamos colocar um digital.  Não temos nem 

parceiro em Porto Alegre.  E ganhamos em cidades como Caxias, 

Pelotas, Santa Maria, grandes cidades-pólo num lugar onde somos 

buraco  negro,  onde  não  há.   Então,  não  é  uma  rede  de 

retransmissoras  analógicas,  até  porque  estaríamos  jogando 

dinheiro fora.  Expansão que a gente fala é assim: pedimos alguns 

canais  analógicos  para  iluminar  buracos  negros,  lugar  onde não 

chegamos  de  jeito  nenhum,  até  para  TV  por  assinatura  tem 

problema.  Então, são poucos canais, e não é uma rede, até porque 

estaríamos sendo maus gestores se estivéssemos investindo muito. 

Uma retransmissora hoje  custa oitocentos mil.   Agora,  um canal 
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digital custa nove milhões.  Se tivéssemos investindo dinheiro num 

sistema  que  vai  ser  desligado  pela  lei,  em  2016.   Então,  não 

podemos  jogar  dinheiro  assim  no  sistema  analógico.   Por  isso 

fizemos a rede pública analógica com as outras TVs estaduais e 

culturais  e  educativas.   Estaríamos fazendo investimento naquilo 

que não tem futuro.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – 

Presidente Ima, só tive acesso a esse documento na segunda-feira. 

Pedi  ao  Diogo  que  me  mandasse,  e,  portanto,  foi  impossível 

preparar um texto maior.  Então, vou pedir vista, ou não pedirei se 

porventura  a  discussão ficar  para  depois,  mas gostaria  de  pedir 

vista para uma reflexão mais demorada.   Mas toquei  em alguns 

pontos que me levam a essa preocupação.

Sem muita  preocupação  de  ser  um texto  continuado, 

referirei  aos pontos que indiquei  e que me levarão a pedir  vista 

nesse assunto.   São pontos básicos para aprovar  o operador,  a 

partir dessas duas folhas que recebi.

Ele busca alcançar grandes números em mil cidades e 

60% da população brasileira, todas nas grandes cidades.  Resolvida 

a questão da distribuição do sinal, teremos capacidade de propor 

uma  política  comum  de  produção  complementar  de  conteúdo 

“depois do sinal”.  Se ele favorecerá a inclusão digital, por meio de 

televisão  especialmente  “com interatividade  e  multiprogramação”. 

Só  que  em posição  não  coincidente,  considero  que  o  problema 

fundamental da inclusão informacional não é o das grandes cidades 
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e,  sim,  o  das  mais  de  cinco  mil  que  estarão  fora  da  área  de 

cobertura  do projeto,  uma posição aqui  que já  foi  defendida por 

diversos conselheiros.  

A  produção complementar  de conteúdo e não o  sinal 

deveria  ser  a  essência  de  um  modelo  da  televisão  pública,  os 

custos e outros programas do governo deveriam ser considerados 

no modelo.  O PNBL – Plano Nacional de Banda Larga, já levará a 

conectividade digital,  por cabo, fibra ótica,  a todos os municípios 

brasileiros ainda nessa década, num prazo compatível com o prazo 

de operação desse operador, que são sete anos.  O custo já está 

orçamentado, são quatorze bilhões de reais; esse projeto já está em 

curso.   Um número cada vez mais amplo de TVs é digital,  uma 

tendência irreversível, e essas TVs estarão conectadas à internet, 

inevitavelmente, inclusive para a educação.

A visão que tenho é muito pessoal, de que televisão e 

educação  é  um  fenômeno  obsoleto,  daqui  a  algum  tempo 

olharemos  rindo  para  isso,  porque  não  há  com  operar  nesse 

sistema um modelo que não muda o conteúdo e que impõe a hora e 

que  não  conversa.   Não  pode  funcionar.   Temos  esse  mesmo 

modelo na internet,  com a diferença que a hora é a hora que o 

telespectador puder participar, a aula é a que ele está interessado e 

não aquela que a televisão impõe, e a pergunta que vai fazer será 

respondida.  O pessoal do CESA, em Recife, acaba de ganhar um 

prêmio,  fazendo  para  cada  programa,  eles  mapearam  as  cem 

perguntas  mais  comuns,  de  cada aula,  e  colocaram professores 

respondendo  a  essas  perguntas.   Durante  o  período  de 

implantação, um professor de reserva.  Então, na aula, se você tem 
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dúvida,  troca  e  faz  a  pergunta  por  palavras-chave  a  internet 

reconhece a pergunta e coloca o seu professor respondendo a sua 

pergunta.  Se aquela pergunta for uma centésima primeira, que não 

estiver  na  relação,  o  professor  de  plantão  responde,  e  aquela 

resposta  já  fica  gravada  no  programa.   Então,  dentro  de  algum 

tempo a educação por televisão vai ser algo que vamos rir porque 

aconteceu  no  passado,  não  tem  como  disputar  mercado  com 

internet.   Nenhum sistema de TV interativo deu certo a partir  da 

interação apenas via a própria TV, em nenhum país do mundo.  A 

TV digital interativa correrá pela internet.

Nesse  sentido  estão  se  movimentando  gigantes  das 

comunicação  mundial,  há  programas  específicos  em  curso  da 

Microsoft, Google, Intel, Sisco, BBC, Globo, NBC, DW e mais outras 

empresas  de  televisão  e  softwares.   Um  padrão  brasileiro  de 

comunicação fora dessa matriz corre o risco de ir  na contramão, 

porque a interação virá por uma web global, já estabelecida como 

padrão mundial há mais de quinze anos.  No plano das políticas 

culturais  nacionais,  a  desidentificação  é  questão  central  das 

periferias, o que vem sendo reconhecido por todos os documentos, 

e ninguém se sente identificado por ter um minuto de TV por ano. 

Essa inclusive é a posição do Ministro Juca.

Assim,  ao  invés  de  fazer  com  que  todas  as  bordas 

sejam atingidas pelo centro, recebendo mensagens, essas bordas 

poderiam levar  seus  próprios  sinais,  cultura,  esportes,  economia 

para a rede e para si mesmo.  Nessa linha o problema da inclusão 

não é levar o centro para as pontas, mas o inverso, criar da base 

para  o  topo  uma grande rede  de  operadores  locais  capazes  de 
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promover a inclusão informacional de regiões, cidades e pequenas 

vilas.  O processo de colonização das bordas pelo centro já está em 

marcha pelas cadeias de TVs privadas, e nossa missão não deveria 

ser replicar a TV Globo, mas produzir uma TV diferente, em que 

identidades  sejam preservadas e  o  povo se  reconheça nela.   O 

processo de deslocalização e dessincronização das comunidades 

leva à diminuição crescente da importância da TV entre os meios de 

comunicação.

A idéia central de um produto como esse deveria ser a 

criação de infra-estruturas de conectividade e relacionamento que 

atraíssem a  população  brasileira,  conectada  à  internet,  quarenta 

milhões hoje, cento e cinqüenta milhões em até dez anos, para as 

redes sociais, essas que hoje estão nos Orkuts, Youtube, Twitter e 

Facebook sem qualquer base brasileira.  O verdadeiro salto para o 

futuro, numa economia de informação, conhecimento e conexões, 

primeiro deveria  ser  o  reconhecimento de que comunidades têm 

cada vez menos interesse pelos canais tradicionais de informação e 

cada  vez  mais  no  que  elas  próprias  têm a  dizer  umas  para  as 

outras.

Investir  novecentos  milhões  numa  infra-estrutura  top 

down, de cima para baixo, do centro para as bordas e gastar quatro 

vezes  mais,  pelo  menos,  em  sua  operação,  talvez  seja  um 

desperdício, considerando as demandas do futuro, por interação e 

não apenas por  recepção de informação.  Demandas essas que 

serão  atendidas  por  outras  infra-estruturas,  que  não  são  as  de 

comunicação, sobretudo, as de relacionamento.  Fazer isso é não 
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levar em conta a escassez de recursos públicos e o cenário em que 

se inserirá e se desenvolverá a televisão.

Em resumo, e assumindo que o PNBL atinge todos os 

municípios brasileiros com fibra ótica, não parece fazer sentido a 

criação de um operador nacional de TV digital, porque aquele sinal 

poderia chegar a todos os municípios brasileiros, via fibra, usando 

no ir e voltar do sinal apenas uma fração da capacidade de rede do 

PNBL.

Essas  eram  as  razões.   Esse  assunto  não  pode  se 

esgotar nessa reunião, e se ela for se esgotar vou pedir vista, e se 

for  continuar  na  próxima  reunião,  não  precisarei  pedir  vista  e 

pretendo fazer um parecer autônomo.  Apenas pediria, presidente, 

que me fossem fornecidos, além das duas páginas que já tenho, 

todos os documentos que pudessem ser úteis a uma compreensão 

madura e equilibrada dessa questão.

Faço uma observação final.  Estou escrevendo um livro 

chamado Conselhos de Velhos Juristas a Jovens Advogados.  E 

tem um deles  que  é  um conselho  de  um Ministro  do  Supremo, 

Eduardo Espínola.   Ele  diz  o seguinte:  às vezes,  quando se vai 

demasiado longe, o progresso insiste em regredir.  Quando a gente 

vai longe demais é melhor dar um passo atrás.  Por mais pressa 

que tenhamos, não tem nenhum sentido entrar num projeto errado, 

que não é o que a gente precisa, só porque estamos apressados no 

orçamento ou nas medidas que precisamos tomar para desenvolver 

a TV Brasil.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Conselheiro.  Vamos passar para o 

Conselheiro Paulo.  Em seguida, Ana.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSK – 

Considero  o  assunto  exaustivamente discutido,  acho que deverá 

voltar à pauta, me preocupou muito as colocações do Conselheiro 

Daniel.  Acho que devemos voltar a uma discussão política sobre 

esse assunto.

Mas saindo um pouco desse assunto e já entrando na 

seara do nosso operador, reunimos hoje de manhã a Câmara de 

Jornalismo,  e  entre  outras  coisas  que  conversávamos  notamos 

alguns erros no nosso Repórter Brasil, que gostaria de citar, embora 

não  seja  membro  da  comissão  de  críticas,  nem  da  Câmara  de 

Críticas

Há poucos dias atrás uma das locutoras confundiu-se e 

disse que Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito no Brasil, 

em eleições diretas.  Não é verdade.

O  outro  erro  grave:  ao  transcrever  uma  pesquisa, 

cometeram  um  erro  que  tem  que  ser  revisto  por  algum  editor, 

dizendo  que  um candidato  tinha  45  e  outro  candidato  tinha  35, 

também não refletindo os institutos de opinião.
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São duas  coisas  do  nosso  Repórter  Brasil  que  notei, 

dois  graves  erros.   Apenas  observando  que  temos  que  estar 

sempre atentos.  Obrigado.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Sra.  Presidente,  poderia  me  manifestar  muito 

rapidamente?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Muito rapidamente, porque realmente esse é 

um ponto fora da discussão.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – A TV Brasil tem uma deficiência que encontrei agora 

no  jornalismo.   Sempre  discuti  com  a  anterior  diretoria  a 

necessidade de manual, por exemplo, mas o Conselho nunca me 

ajudou  nessa  tarefa,  quando  levantava  o  assunto  na  reunião. 

Encontrei  várias  falhas,  como,  por  exemplo,  não ter  alguém que 

acompanha  a  leitura  dos  âncoras.   Nesses  dois  casos,  há  um 

âncora que teve problema de saúde, o Lincoln Macário e foi preciso 

uma âncora substituta, e essa moça errou a leitura duas vezes, e 

não  teve  quem  falasse  a  ela  pelo  ponto  para  corrigir-se  no  ar. 

Então, providenciei agora uma pessoa que vai ficar com o espelho 

do  jornal,  vendo  se  o  locutor  ou  apresentador  está  lendo 

corretamente  o  que  aparece  no  teleprompter.   Então,  tive  que 

providenciar  alguém, não sei  se era falta,  mas isso tem que ter, 
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alguém que vigie a leitura dos âncoras.  E no caso da pesquisa, se 

o senhor se lembra, e também já tratei disso, a matéria estava certa 

no VT onde falava quarenta.  No videoteipe estava correto, e ela 

errou no que a gente chama a cabeça da matéria, a parte que a 

locutora lê.  E estava escrito certo no texto, no  teleprompter.  Ela 

poderia  ter  dito,  assim  que  acabou  o  VT:  desculpem,  ao  ler  a 

apresentação sobre a matéria, conforme mostrou o VT, o índice é 

tal.  Conversei com ela e disse-me que ficou sem saber o que fazer, 

e acho que era melhor deixar porque a informação correta apareceu 

no VT.  Sim, mas já tinha falado incorreto, ficou pior, porque em um 

falou 45, e depois o VT falou 40.

São  falhas  que  realmente  ocorreram  e  estou  só 

informando que foram tomadas providências para que não se repita.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Por favor, vamos esgotar a discussão.  Depois 

você terá a palavra final, porque senão não...

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Mas 

é exatamente sobre o que a Tereza falou.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Depois da Ana, que é a última a falar sobre o 

assunto, entra você e poderá esclarecer.  Por favor.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Queria 

fazer  uma pergunta  para  o  Garcez,  para  a  Tereza,  no  seguinte 

sentido.  Estou ouvindo todas essas contribuições, que me parecem 

superpertinentes,  sobre estrutura de rede, filosofia de rede,  essa 

coisa toda.  Então, Garcez, gostaria de perguntar em que fase de 

tramitação está esse projeto, para usar uma linguagem legislativa. 

Quer  dizer,  em  outras  palavras,  essas  discussões  que  estamos 

tendo  aqui  podem  influir  na  alteração  do  projeto  ou  não  mais? 

Como é?

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Podem.   O  projeto  está,  nesse  momento,  no  Ministério  do 

Planejamento, que é quem encaminha para o Tribunal de Contas da 

União.  O Ministério do Planejamento é o responsável pelas PPPs 

no  governo  federal.   Então,  o  projeto  está  atualmente  com  o 

Ministério do Planejamento, que deve enviar ao TCU.  Embora o 

TCU  já  tenha  conhecimento  informal  de  todo  processo,  fizemos 

várias reuniões com o TCU, a Câmara Técnica do TCU já conhece 

o projeto, mas vai receber formalmente e tem 45 dias, pela lei, para 

examinar o projeto e fazer propostas de emendas e correções.  E 

como disse, eles já fizeram informalmente, já foram incorporadas 

várias sugestões do Tribunal de Contas.  Após, então, a análise do 

Tribunal de Contas, então é publicado o edital.  O edital final só é 

publicado após isso.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – E em 

que fase o Conselho Curador pode fazer emendas, ou sugerir, ou 

alterar, ou qualquer coisa?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Conselheira,  à luz da lei  não é competência deste 

Conselho.  Mas acho que é importante a opinião deste Conselho, 

todas as opiniões aqui relacionadas.  É que não há, na verdade, 

muito como traçar uma linha divisória entre o que é logística, infra-

estrutura de administração, temas que pertencem ao Conselho de 

Administração  da  EBC  e  programação  e  conteúdo,  temas  que 

pertencem  a  este  Conselho.   Mas  à  luz  da  lei  é  assim,  este 

Conselho trata de programação e conteúdo.  Mas é óbvio, por tudo 

que todos falaram, que não existe essa separação.  Claro que o 

modelo de rede impacta o tipo de programação que vamos fazer. 

Claro.  Então, não há essa divisão.

Já passou pelo Conselho de Administração da empresa, 

porque  precisava  passar  lá  para  que  pedíssemos  dinheiro, 

colocássemos uma emenda na  LDO.   Vocês  não  têm idéias de 

quantas  providências  já  tivemos  que  fazer,  como  colocar  uma 

emenda da LDO do ano passado, para que fosse possível reservar 

recursos para 2011 para esse projeto.  No ano passado colocamos 

cento  e  vinte  reais,  só  para  marcar  a  entrada  desse  projeto  no 

orçamento.   A Conselheira Emilia,  na Anatel,  é  que nos ajudou, 

juntamente  com  vários  deputados  e  os  companheiros  da  TV 

Câmara ajudaram muito.
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Então, são várias providências que já tomamos no nível 

institucional.  Acredito que tem que ter pelo menos uma pactuação 

sobre a opinião do Conselho Curador.  Se o Conselho Curador vai 

emitir um parecer.  Se ele pediu para ver, tem toda autoridade para 

emitir  um parecer,  porque isso vai  impactar  também conteúdo e 

programação, e levaremos ao outro conselho, se for o caso.  Acho 

que é esse o encaminhamento.

O certo é que enquanto não há licitação na praça, tudo é 

reversível.   Estive  com  o  Presidente  do  TCU  esses  dias  e 

conversamos sobre esse assunto.  Inclusive ele me falou, Garcez, 

em sessenta  dias  para  examinar  a  licitação,  porque  acha  muito 

complexa.  Então, não tem licitação na rua.  Já fizemos audiências 

públicas  com  empresários,  no  BNDES,  para  ver  quais  são  os 

grupos nacionais que se interessam, se há grupos interessados. 

Então, já trabalhamos demais nesse projeto,  mas não importa,  o 

importante, como disse o Conselheiro João Paulo, é chegarmos à 

melhor solução.

Agora, não sei se radiodifusão digital e banda larga são 

a mesma coisa.  Acho que são coisas diferentes.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Até porque um é gratuito e o outro é pago.  Só essa diferença já é 

fundamental.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Continuamos a discussão na próxima reunião? 

Então,  vamos  aos  encaminhamentos,  após  fala  do  Laurindo 

porque...

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidenta, questão de ordem.  Acho que em função da discussão, 

das dúvidas, de tudo aquilo que foi levantado aqui, acho prudente o 

Conselho  recomendar  à  EBC  que  suspenda  o  encaminhamento 

deste modelo enquanto essa discussão não amadurece aqui.  Sei 

lá, acho que a maioria dos que falaram ponderaram a necessidade 

de discutir melhor, de rever princípios que impactam sobre o próprio 

modelo.   Acho  que  é  razoável  suspender  esses  trâmites,  para 

retomar  aqui  a  linguagem  legislativa  da  Conselheira  Ana,  e  o 

Conselho acelerar  uma discussão a respeito,  porque a EBC não 

pode ficar paralisada.  Acelerar uma discussão a respeito para que 

possamos amadurecer uma proposta.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO – 

Takashi, a minha pergunta foi exatamente com essa preocupação, 

porque  já  está  no  Ministério  do  Planejamento,  vai  para  o  TCU 

semana  que  vem,  e  o  que  estamos  fazendo  aqui?   Estou 

perguntando, porque isso me preocupou.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não tem nada na semana que vem.  Ainda vai chegar 
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ao TCU e lá levará sessenta dias.  Não vamos parar a tramitação, 

porque o tempo se perde.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas é 

muito  mais  razoável  informar  o  Planejamento  para  segurar. 

Evidente que temos que segurar,  porque aqui  há divergências e 

dúvidas.   A gente não pode continuar esse trâmite,  tem que ser 

suspenso agora, nesse momento.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Não tem que ser suspenso.  É porque o senhor não 

conhece os prazos da burocracia.  O fato de estar tramitando não 

significa que a licitação será este ou outro projeto.  O que estamos 

pedindo é a autorização legal para fazer uma licitação.  Agora, o 

objeto da licitação pode ser mudado.  Se você vai lá e retira perde 

todo tempo.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  A 

minha pergunta foi exatamente essa.  Vamos ficar...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O objeto é uma coisa, a tramitação legislativa é outra.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Vamos 

ficar mais um mês, na próxima reunião vamos continuar discutindo 

o problema e aí?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Proponho  que  o  Conselho  faça  um seminário  sobre  esse  tema, 

exclusivamente  sobre  esse  tema.   É  um tema fundamental,  são 

valores estratégicos que estão em jogo, isso não pode ser encarado 

como uma questão como outra qualquer.  É um contrato de vinte 

anos que se quer estabelecer com um ente privado.  Não, de modo 

nenhum.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Conselheiro,  uma  licitação  da  EBC  jamais  será 

publicada sem a minha assinatura e de outro diretor.   São duas. 

Estamos  aqui.   Se  há  essa  discussão,  é  óbvio  que  não  vamos 

assinar  um  edital  de  licitação  com  essa  discussão  ocorrendo. 

Somos pessoas com responsabilidade.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas 

penso que é importante formalizar isso.  Quer dizer, essa questão 

merece  uma  melhor  discussão.   Pessoalmente  penso  que 

deveríamos ter um dia inteiro para discutir isso, chamando pessoas 

de diversas procedências, para discutir, em primeiro lugar a questão 

de princípios, que é absolutamente estratégico, isso foi levantado 

por mim, pelo Takashi, pelo José Paulo, pelo Ministro Juca.  Isso foi 
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objeto  de debate,  também, entre  os próprios  autores do projeto. 

Então,  temos que amadurecer  essa discussão.   Penso que isso 

precisa de um dia inteiro de discussão, de manhã e de tarde.  Se os 

conselheiros  acharem  que  não,  só  um  dia  de  tarde,  mas  pelo 

menos uma tarde toda exclusivamente dedicada a isso.  Não quero 

entravar o trâmite, mas quero garantir uma discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Conselheiro  Daniel,  temos  aqui  algumas 

propostas  e  temos  quatro  pessoas  inscritas,  já  para  os 

encaminhamentos, porque acho importante este Conselho dar um 

encaminhamento  a  essa  questão.   Temos  algumas  propostas  e 

temos mais o Takashi e o Cavalcanti que querem voltar a falar, a 

Ana e o Ildeu.  Takashi, por favor.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Concordo  com o 

Professor Daniel, e também concordo com a Tereza, de que não há 

necessidade  de  suspender  o  processo  para  fazermos  essa 

discussão.

A  minha  observação  é  que  a  proposta  do  Professor 

Daniel, concordo com ela, e a observação da Tereza também, elas 

não são excludentes.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Vou concordar com a posição do Conselheiro Daniel, de 
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que o assunto é muito importante, precisa ser discutido com mais 

tranqüilidade,  mais  tempo,  por  todos  nós,  para  que  possamos 

realmente  avaliar  com  mais  tranqüilidade,  e  com  o  espaço  que 

precisamos para discutir com calma o projeto.  Na forma como ele 

está colocando.  Agora, se for possível fazer de um dia, ótimo, se 

não for, se for viável, possível um expediente, também acho que 

deveria se tentar, para que todo mundo possa compreender melhor. 

E obviamente que vamos receber mais informações, em casa, pelo 

e-mail.   Mas  acho  que  esse  momento  com o  conselho  é  muito 

importante.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério 

da Ciência e Tecnologia) – Primeiro a preocupação ficou clara, a 

maneira que as coisas estão caminhando, acho que foi um alerta 

importante do Conselho, que a direção executiva da EBC já está 

ciente disso e está registrado nas atas.  Então, esse ponto do alerta 

é  fundamental.   Mas essa  solicitação  que o  José  Paulo  fez,  da 

documentação mais clara,  mais completa,  porque inclusive estou 

aqui representando o Ministro Sérgio Resende e vou levar para ele, 

evidentemente  que  o  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  tem  o 

máximo interesse nisso, pela importância da questão, para que o 

ministério possa discutir e trazer uma posição mais abalizada sobre 

isso.   Portanto,  é  fundamental  que  tenhamos  a  documentação 

complementar,  e  que  tenhamos  também esse  espaço  de  tempo 

para discussão o mais rápido possível.  Acho que a discussão do 

Conselho  já  foi  essa,  que  temos  uma  manifestação  geral  de 

preocupação, quanto a uma série de pontos levantados, de grande 

importância.  Agora, evidentemente, que se prossegue no processo 
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para  que  não  tenha  nenhum impedimento  do  ponto  de  vista  de 

atraso de um processo que já está em andamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gostaria de fazer o seguinte encaminhamento. 

No dia 3 de agosto temos uma reunião, e nessa reunião já tem essa 

questão  do  regimento,  que  é  séria,  porque  o  Conselho  está 

trabalhando de uma forma que o regimento não prevê, e tem, ainda, 

a Agência Brasil, e a questão da audiência.  Mas em agosto ainda 

gostaria  de  sugerir  uma  reunião  específica  para  discutir  e 

aprofundar esse assunto.  Então, quem tiver mais alguma sugestão 

de  nomes,  de  pessoas  que  gostariam  de  convidar  para  essa 

reunião extraordinária, que viesse.  E a partir daí acho que seria 

interessante montar um grupo de trabalho de pessoas, não há uma 

câmara específica para tratar dessa questão, mas seria importante 

um  GT,  com  conselheiros  que  se  interessem  pelo  assunto  e 

queiram colaborar, para produzir um documento e a manifestação 

do conselho com relação ao assunto.

Está  bem assim.   Podemos  marcar  ainda  em agosto 

uma extraordinária.  Poderíamos fazer o dia inteiro?  Esse é um 

assunto que tomou a maior parte do tempo, e não foi esgotado. 

Acho que seria tipo um seminário mesmo, de um dia inteiro, como 

foi no Rio de Janeiro, de manhã e de tarde.  Dia 24 de agosto está 

bem?

Então, reunião extraordinária para tratar do assunto.
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O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Sob as bênçãos de Getúlio...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então, já está definido dia 24 de agosto.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  Uma  pequena  informação,  presidente.   Para  quem  estiver 

interessado,  todas  as  informações  sobre  o  projeto,  seu  modelo 

atual, estão na página da EBC; a partir daquela publicação é que 

foram feitas consultas públicas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Reunião de dia inteiro, na forma de seminário. 

Vamos organizar e fazer uma proposta a todos os conselheiros.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Vou passar o endereço correto para o Secretário Executivo e ele 

pode distribuir a todos os conselheiros, para que especialmente as 

áreas técnicas possam...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Peço  aos  Conselheiros  Daniel,  Heloísa,  a 
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última palavra do Ouvidor, por favor.  São serão quinze minutos, 

mas alguns pontos importantes que gostaria de esclarecer.

O SR.  LOURINDO LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  –  A 

Ouvidoria  enviou  para  o  Conselho,  antecipadamente,  o  relatório 

quantitativo.  Isso foi entregue de forma digital, porque é um pouco 

extenso.   Hoje  estamos  entregando  uma  síntese  do  relatório 

qualitativo.  Pegamos algumas questões, porque o tempo é curto, 

fiz  bem  curto  para  dar  tempo,  algumas  questões  referentes  à 

Agência, às emissoras de rádio, e à TV Brasil.

Isso está com os senhores, e vou só destacar, em cinco 

minutos, que em relação à Agência Brasil, continua sendo a maior 

preocupação dos leitores,  no caso, as dificuldades de acesso ao 

site,  principalmente  em  relação  aos  arquivos.   A  maioria  das 

demandas  se  refere  a  isso,  embora  a  Ouvidoria  reconheça  que 

tenha melhorado.  Mas ainda há reclamações.  Tem até uma coluna 

do Ouvidor relatando que os leitores pedem mais possibilidade de 

comentar  as  notícias,  de  que  o  site  seja  mais  amigável,  mais 

interativo, uma navegação mais fácil.  E por coincidência, também, 

a Tereza lembrou o fato da Mercedes Sosa, que não foi divulgado. 

Leitores  reclamam a  falta  de  um noticiário  de  cultura  e  arte  na 

Agência Brasil.  Isso com relação à Agência.

Com relação  às  emissoras  de  rádio,  só  vou  destacar 

aqui  uma  carta  bem  elaborada  e  consistente,  de  uma  questão 

técnica,  em  relação  à  Rádio  Nacional,  aqui  em  Brasília,  Rádio 

Nacional  AM,  que durante  a noite  funciona com muitos  chiados, 
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com muito ondulação.  A ouvinte diz que já reclamou e a explicação 

é de que o transmissor de alta potência não permite que Brasília e o 

entorno tenha uma recepção precisa, limpa.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Temos trinta anos de investimentos...

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Mas 

veja  o  comentário  da  ouvinte.   Ela  diz  assim:  a  explicação  que 

vocês nos dão não traz solução; fico pensando que na Europa, em 

muitos outros países, outras grandes emissoras de rádio, como a 

BBC e a Rádio Nacional da Rússia também usam transmissores de 

alta potência, mas lá o ouvinte local não é prejudicado.  Enfim, é um 

alerta.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Só para dizer que o daqui tem trinta anos.  Só isso.

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Está 

bem.  A ouvinte não sabe que aqui tem trinta anos.  Ela ouve o 

programa e quer ouvir o programa com o som nítido.  Se tem trinta 

ou se tem vinte não é problema da ouvinte.

Com relação à TV Brasil, destacamos três questões que 

são recorrentes nas demandas dos nossos ouvintes, e duas delas 
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são  semelhantes,  embora  os  programas  sejam  diferentes,  em 

relação à programação infantil, ao Programa Samba na Gamboa, e 

na linha editorial do jornalismo.

Com  relação  aos  programas  infantis,  há  muitas 

reclamações com relação à mudança de horários, ou a retirada de 

programas da grade.  Sei que alguns contratos terminam, algumas 

séries  terminam,  mas  acho  que  uma TV  pública,  principalmente 

para  o  público  infantil,  deveria  ter  uma  relação  um pouco  mais 

amigável com o pequeno telespectador.  Até avanço na idéia de 

sugerir  a  criação  de  um  personagem,  que  pudessem,  nos 

interprogramas,  ou  em  alguns  dos  momentos  da  manhã  ou  da 

tarde, conversar com o menino, com a criança e dizer assim, olha, 

aquela série de Thomas,  que saíram e voltou.   Aquela série vai 

voltar, semana que vem ela volta, fique aqui com a gente; agora 

entrou outra no lugar.  Ou seja, um personagem bem humorado, 

resolveria esse problema, porque os pais reclamam.  É muita gente 

reclamando, não são dois: sai,  meu filho assistia todo dia, agora 

não tem mais, os amiguinhos estão tristes, não sei o que, etc. e tal.

Depois, a outra questão que tem a ver com isso, que é o 

respeito  ao  telespectador  de  uma  TV  pública,  com  relação  ao 

Samba na Gamboa, que é um dos programas mais elogiados da 

grade da TV Brasil.  Só que ele muda de horário, e aí a pergunta da 

Ouvidoria  é  o  seguinte:  quais  os  critérios  que  levam  a  essas 

mudanças?   Não  é,  sem  dúvida  alguma,  o  atendimento  ao 

telespectador, porque o telespectador diz o seguinte.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – O que houve com o Samba na Gamboa?

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Muda 

de horário.  Uma hora é às oito, outras horas é às onze.  Agora está 

às onze horas da noite.  Diz aqui a Marilene Batista da Silva: gosto 

muito de assistir ao programa Samba na Gamboa, mas agora ficará 

difícil porque o horário mudou...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Uma vez.

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Por 

que trocaram o horário para as 23 horas, estava tão bem às vinte e 

duas.  Aliás, deveria ser tipo vinte ou vinte e uma.  A Ouvidoria acha 

que deveria ser às vinte.

Um programa musical com essa categoria deveria estar 

no horário nobre, às vinte horas.  Se é um dos programas mais bem 

vistos e aceitos pelo público, tinha que estar às vinte horas, como 

sugere a telespectadora.

E  com  relação  ao  jornalismo,  temos  algumas 

reclamações,  mas  há  uma que  acho  importante,  em relação  ao 

Jornal  da TV Brasil,  que principalmente no noticiário político tem 

sido pautado pelos órgãos de imprensa, como a Revista Veja, como 
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foi o caso do dia 7 de junho.  A telespectadora diz: há mais fontes 

fidedignas do que a Veja,  que trouxeram a versão verdadeira do 

Caso do Dossiê.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Quem disse isso?

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Um 

telespectador, o Benedito Paulo da Silva.  Vou ler: tenho assistido 

ao  jornal  da  TV  Brasil  e  tenho  observado  que  principalmente  o 

noticiário político tem sido pautado pelos órgãos de imprensa como 

a Revista Veja,  como foi  o caso de ontem, dia 7 de junho.   Há 

fontes  mais  fidedignas  que  a  Veja,  que  trouxeram  uma  versão 

verdadeira do Caso do Dossiê.  Todos sabemos que a Veja tem um 

lado e é fiel a ele, nem tudo que publica sobre política é verdadeiro.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente)  –  Questão  de  ordem,  senhora  presidente.   Sou 

responsável por isso.

O SR. LOURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Vou 

terminar e a senhora fala.  É só isso.  Obrigado.
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A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora-

Presidente) – Uma questão dessas não pode ficar no Conselho sem 

resposta.   O  que  os  senhores  achariam...   Olha,  na  sexta-feira 

houve  uma denúncia  de  um suposto  dossiê  que  alguém estaria 

fazendo,  numa  campanha  presidencial.   Era  um  negócio  muito 

preliminar, passou o fim de semana, no fim de semana houve uma 

demissão do comando da campanha da candidata Dilma Rousseff. 

Aí  era  um  fato.   Se  não  noticiamos,  o  que  estamos  fazendo? 

Omitindo um fato negativo na campanha da candidata do governo. 

Passamos três dias sem entrar no assunto, orientação minha, e isso 

ainda está no nível,  olhamos o plano do Conselho Curador.   Os 

canais  públicos  da  EBC  não  noticiarão  denúncia  enquanto  não 

tiverem consistências.   Na  segunda-feira  caiu  o  coordenador  de 

comunicação  social  da  campanha  da  candidata  Dilma.   Se  não 

registrarmos não estamos fazendo jornalismo decente.  Nesse dia 

falei hoje vamos registrar a queda do coordenador de campanha.  E 

como é que tudo isso começou?  Começou com uma denúncia da 

Revista Veja e evoluiu assim, assim, e assado.  Então, o conselho 

precisa  conhecer  como  as  coisas  acontecem,  e  qual  é  a  outra 

leitura.  Essa é a leitura de um telespectador, e a outra leitura seria 

que deixamos de registrar um fato importante.  Isso foi sob a minha 

interinidade e  continuo  achando  que  foi  a  decisão  mais  correta. 

Depois o assunto perdeu consistência e não voltamos a ele.  Depois 

teve um dia o depoimento de um delegado.  Voltei lá e coloquei hoje 

tem um delegado depondo no Congresso, hoje registramos, é um 

fato, com imagens e tudo.  Registramos.  Quando é fofoca, não; é 

fato, a gente registra.  E acho que editorialmente foi o mais correto.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gostaria de agradecer a todos.  A reunião foi 

riquíssima e vamos continuar no dia 3 de agosto.  Obrigado a todos.
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