
NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  20ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
CONSELHO  CURADOR  DA  EMPRESA  BRASIL  DE 
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC

Data – 03 de agosto de 2010
Hora – 14h
Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Boa  tarde.   Vamos  dar  início  a  nossa  20ª 

Reunião do Conselho  Curador,  num local  muito  agradável,  nova 

sede da EBC.  Isso é muito bom.

Temos  algumas  ausências  justificadas:  a  Dra.  Lúcia 

Braga está em viagem ao exterior, o Dr. Daniel Aarão Reis, também 

em viagem ao exterior, José Paulo Cavalcanti, também em viagem 

ao  exterior.   E  a  nossa  Diretora  Presidente,  Tereza  Cruvinel, 

também  em  viagem  ao  exterior,  e  está  aqui  representada  pelo 

Paulo Rufino, Diretor Geral.

Temos a ausência do Conselheiro Murilo, que está se 

submetendo a  pequena  cirurgia.   O  Dr.  Cláudio  Lembo e  o  Dr. 
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Paulo Sérgio Pinheiro, por motivo de doença, também não podem 

estar presentes hoje.

Temos a grata presença da nova Diretora de Jornalismo 

da EBC,  Jornalista Nereide Beirão,  que assumiu recentemente a 

Diretoria de Jornalismo, e gostaria que se apresentasse.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 

Boa  tarde.   Estou  muito  feliz  de  estar  assumindo  essa  função. 

Trabalhei muitos anos com jornalismo diário.  Estava afastada, em 

assessoria, na UFMG.  Acho que é um projeto muito desafiador, 

mas a premissa,  o que procuramos é tudo que o jornalista quer 

fazer, que é um jornalismo de qualidade, sem amarra editorial, sem 

amarra comercial.  Espero contar com o apoio de vocês e fazer um 

bom  trabalho,  vou  me  esforçar  bastante  para  fazer  um  ótimo 

trabalho com a questão de termos bons assuntos, a preocupação 

de fazer um bom jornalismo público.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Nereide.  Seja bem-vinda.

Antes de entrar na pauta propriamente dita, gostaria de 
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colocar  dois  assuntos  em  discussão,  se  estiverem  de  acordo. 

Primeiro  que  reservássemos  alguns  minutos  para  dar  um 

encaminhamento  a  uma  questão  pendente  ainda  da  reunião 

anterior, que é a questão da consulta pública, do edital.  Sobre os 

programas  religiosos,  já  foi  encaminhado  a  vocês  e  devemos 

resolver agora, antes de iniciar a reunião.  E a outra é em relação a 

uma carta enviada pelo PSOL ao Conselho, e que devemos nos 

manifestar  sobre  a  participação  dele  nos  debates  com  os 

presidenciáveis.

Estão  de  acordo?   Poderíamos  dar  esses  dois 

encaminhamentos antes de dar início?

Então, vamos à aprovação da ata da reunião anterior. 

Como  vocês  viram,  a  ata  foi  muito  mais  detalhada,  dada  a 

importância do assunto, um assunto delicado.  Então, temos uma 

ata bastante detalhadas, que gostaria que a aprovássemos agora.

Alguém  tem  alguma  manifestação  sobre  a  ata  da 

reunião anterior?  Está aprovada?

Então,  o  Secretário  Executivo  Diogo  vai  passar  para 

colher as assinaturas.

Temos  como  ponto  de  pauta  a  apresentação  da 

Ouvidoria,  a audiência pública,  a avaliação e encaminhamento e 
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regimento interno.  Três assuntos lights.

Temos alguns informes a fazer.  O primeiro diz respeito 

a uma solicitação que fiz para a Presidente Tereza, para que seja 

disponibilizada  uma  assessoria  mais  robusta  à  nossa  Secretaria 

Executiva.   Vocês  estão  acompanhando,  o  Conselho  tem 

demandado  muito  da  Secretaria  Executiva,  é  importante  que  a 

Secretaria não se resuma só à figura do Secretário, tenha inclusive 

condições  de  produzir  conhecimento  relevante  para  o  Conselho, 

para acompanhamento das câmaras temáticas.   Então,  achamos 

que devemos ter uma assessoria mínima, até para elaborar alguns 

estudos, alguns trabalhos um pouco mais técnicos.

Então, solicitamos dois assessores e um estagiário, já 

encaminhamos  esse  pedido  à  Presidente  Tereza,  e  aí  devemos 

receber a resposta em breve sobre a possibilidade de encorparmos, 

digamos assim, à Secretaria Executiva.

O  outro  informe  é  outra  solicitação  que  enviamos  à 

Diretoria,  sobre  o  projeto  do  novo  site.   Alguns  conselheiros 

contribuíram  com  aquela  primeira  proposta  que  foi  feita  pela 

Secretaria Executiva, pelo Diogo, e também devemos ter uma breve 

resposta da presidente sobre a possibilidade de implementação do 

site, que vai permitir que o Conselho tenha um diálogo mais direto 

com a sociedade, mais transparência.  E vai chegar, provavelmente, 

mais demandas ao Conselho a partir de um site reformulado, mas 

se tivermos uma estrutura melhor,  organizada, com esses novos 
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assessores e estagiários, poderemos atender.

O outro informe é com relação às câmaras temáticas. 

Quase  todas  as  câmaras  já  estão  em  funcionamento.   Já  fui 

informada que a Câmara de Rádio realizou sua primeira reunião em 

julho, e contou inclusive com a Superintendência de Rádio.  Agora, 

o desafio do Secretário Diogo é colocar a Câmara de Cidadania e 

Direitos Humanos em funcionamento, a única que ainda não iniciou, 

e que em breve, provavelmente no mês de agosto, deverá iniciar 

seus trabalhos.

Então, em seis meses, praticamente todas as câmaras 

já  reunindo,  já  trabalhando  e  produzindo  demandas  para  a 

sociedade,  para  o  conselho,  atendendo a  nossa  função aqui  no 

conselho.   Isso  é  muito  importante.   Deveríamos  celebrar  e 

agradecer a todos pela participação intensa nos trabalhos.

Com relação à consulta pública, pedimos um parecer da 

Assessoria  Jurídica  da  EBC  sobre  a  formulação  do  edital. 

Recebemos um parecer com três pontos importantes, colocados à 

presidência,  e  concordamos  imediatamente  com  dois  desses 

pontos, e um terceiro era de que não fosse publicado na íntegra o 

parecer  da  câmara  temática.   Então,  segundo  o  parecer  da 

Assessoria Jurídica, chamaríamos no edital à consulta pública, mas 

sem colocar naquele edital o parecer completo.

A minha reação inicial foi recusar essa recomendação, 
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uma  vez  que  o  Conselho  tinha  encaminhado  isso  na  reunião. 

Então, o encaminhamento do Conselho foi de que fosse publicizado 

o  parecer  na  íntegra.   Houve  uma  insistência  da  Diretora 

Presidente, de que não era praxe estabelecer os editais naquelas 

bases, e tentamos argumentar, fazer uma proposta conciliatória, de 

que  tivéssemos,  então,  se  fosse  isso,  publicizar  um  edital  e 

imediatamente  colocar  pública  a  parte  do  edital,  o  parecer. 

Ouvimos  alguns  conselheiros  de  imediato,  e  o  formulador  do 

primeiro parecer, que foi o Professor Daniel, também foi contra, ele 

gostaria de ver publicizado o parecer por completo.  Eu estava de 

férias, e em contato com o Diogo, por telefone, a minha decisão foi 

de que levasse a todos os conselheiros o conteúdo do parecer, o 

conteúdo do edital  formulado, para que todos se manifestassem. 

Primeiro,  que  tomassem  conhecimento  do  parecer  uma  decisão 

sobre o conteúdo do edital, dado que é um assunto muito delicado, 

um assunto que vai gerar muita polêmica na sociedade, estamos 

aguardando muitas manifestações.

Então,  temos  que  dar  esse  encaminhamento  agora, 

porque  o  edital  atrasou,  agora  não  teremos  provavelmente  seis 

meses, vamos ter  45 dias,  mais ou menos, para não ficar muito 

demorada  essa  discussão.   E  precisamos,  agora,  tomar  uma 

posição sobre o conteúdo do edital.

Já recebemos manifestação de alguns de vocês por e-

mail, mas outros não se manifestaram, e provavelmente queiram se 

manifestar agora.  E talvez ouvir o nosso Consultor Jurídico sobre o 

parecer da Consultoria.  Está bem?
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O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  –  Boa  tarde  a  todos.   Realmente  o  assunto  causa 

polêmica, internamente e na própria sociedade.  Quando o assunto 

foi à Diretoria Jurídica, ele já tinha sido objeto de alguns debates 

internos, já tínhamos tratado a questão religiosa internamente, do 

ponto de vista legal e constitucional.  O Diogo me ligou no início de 

umas férias compulsórias que tive que tirar, e me indicou o assunto. 

O meu substituto imediato também tratou do assunto, e ele exarou 

esse  parecer,  com os  termos  que  entendo  bem razoáveis,  e  aí 

passo a explicar por quê.

O primeiro e o segundo ponto acho que foram objeto de 

consenso.   E  o  segundo  de  polêmica,  justamente  de  uma 

deliberação do Conselho.

A postura do Dr. Fábio Razi, e aí posso falar que é uma 

postura  da  Diretoria  Jurídica,  não  há  como não  sê-la,  ela  visou 

preservar  a  instituição  de  se  publicar  uma consulta  que  poderia 

estar eivada de falta de isonomia e de impessoalidade, porque já 

haveria  uma  manifestação  do  Conselho  sobre  o  assunto,  um 

parecer  opinativo  sobre  o  assunto.   Isso  poderia  gerar 

manifestações  da  consulta  já  direcionadas  para  determinado 

assunto.   Então,  não  é  praxe  e  na  verdade  nunca  vimos  uma 

consulta  em  que  se  publica  um  parecer  e  que  se  opina  nesse 

parecer sobre determinada postura adotada pelo órgão que faz a 
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consulta.  Apesar de não haver uma regulamentação legal própria, 

da consulta pública, uma lei, um parâmetro legal dizendo que deve 

ser feita de tal  forma, ela é orientada por princípios de natureza 

constitucional,  como  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da 

isonomia.   Foi  isso  que  orientou  o  nosso  parecer,  distante 

logicamente de discordar da postura do Conselho, ou de censurar 

do  ponto  de  vista  jurídico,  mas  apenas  um  parecer  opinativo, 

acatável ou não pelo Conselho.  Se o Conselho entender que há 

realmente  a  necessidade  de  se  publicar,  pode-se  publicar. 

Imediatamente não haveria, não nos posicionaríamos contra.  Mas 

é uma opinião jurídica, lastreada em conceitos legais, em conceitos 

jurídicos, especialmente constitucionais.  Essa foi a postura adotada 

pela Diretoria Jurídica nesse assunto.

Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Alguém  quer  se  manifestar?   Por  favor, 

Takashi.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Entendi  o 

posicionamento,  e  gostaria  de  parabenizar  a  explicação  muito 

didática.   É  uma  pena  que  o  Professor  Daniel  não  esteja  aqui, 

porque  ele  é  quem  detém  um  posicionamento  mais  claro  em 

relação a essa questão.  Então, corro o risco de estar um pouco no 
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meio termo e não agradando talvez, não refletindo talvez a opinião 

do Professor Daniel.  Mas a minha posição é a seguinte: acho que a 

consulta pública é uma importante ferramenta para que a sociedade 

se  manifeste  sobre  determinado  assunto,  e  do  jeito  que  ficou 

encaminhada a minuta, ela ficou muito truncada.  Aquele negócio é 

muito  ruim,  no  sentido  em  que  não  fornece  subsídios  para  a 

sociedade se manifestar, se posicionar corretamente.

Na carta preparada pela Assessoria Jurídica constavam 

algumas tradições de curto prazo aqui do Brasil,  consultas feitas 

pela  Anatel,  Aneel,  a  própria  Casa  Civil,  etc.   Entretanto,  já 

participei,  como  membro  ativo,  na  formulação  de  uma  consulta 

pública  da  própria  Anatel,  que  foi  subsidiada  por  extenso 

documento de mais de cem páginas.  É a Consulta 291, de 2001, 

que  versou  exatamente  sobre  TV  Digital.   E  outras  consultas 

públicas que tenho acompanhado, ou pelo menos estudado por aí, 

principalmente  dos  Estados  Unidos  e  Inglaterra,  vejo  que  são 

acompanhados de farta documentação para que a sociedade tenha 

clareza sobre o objeto que está sendo discutido e sobre todas as 

decisões que devem ser tomadas.  Portanto, não sei se o texto do 

parecer é suficientemente isento nesse sentido, e nesse sentido faz 

falta o Professor Daniel, mas sou a favor de que a consulta pública 

tenha  um  texto  preliminar  que  explique  exatamente  o  que  está 

acontecendo e o que está sendo colocado em discussão e decisão. 

Obrigado.

O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 
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Jurídico) – Conselheiro, compreendi, e acho que o posicionamento 

do senhor está correto.  Acho que toda documentação que deve 

instruir uma consulta deve ser farta e deve ser informativo para o 

cidadão  e  para  aqueles  que  vão  ser  consultados.   Apenas  nos 

restringimos  a  uma  minuta  de  edital  que  nos  foi  sugerida.   A 

Diretoria  Jurídica  age  por  provocação,  na  maioria  das  vezes; 

poucas vezes age de ofício.  Se fazemos uma alteração substancial 

no corpo dessa proposta, estaríamos nos infiltrando na competência 

do Conselho, e tomamos esse cuidado de resguardar o objeto, o 

que havia sido proposto, e contudo fazer uma alteração de cunho 

jurídico.   Agora,  realmente,  acho que a instrução pode ser  mais 

farta, pode trazer outros elementos.  Isso depende, logicamente, da 

necessidade do assunto que está sendo consultado.

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

Presidência da República) – São duas coisas distintas.   Um é o 

edital  e  o  outro  é  o  parecer.   O  edital  é  uma  convocação  da 

sociedade, quem queira, etc., a participar, onde fixa qual é o tema 

que está em discussão.  Acho que ele tem que ser naturalmente 

impessoal,  não tem que ter uma posição que possa parecer que 

está dirigindo, etc.  Acho que simultaneamente deve ser publicado o 

parecer.  Inclusive, quando alguém me consultou, digo, olha, acho 

que deve se soltar  um  hot  site imediatamente,  não só esse que 

deve ser o parecer do Conselheiro Daniel, que abre o hot site, mas 

como todas as outras manifestações que vão começar a chegar, 

para  que  se  organize,  seja  um  estuário  para  onde  vão  os 
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documentos, opiniões, etc.  Mas acho que são coisas de natureza 

distinta.  O edital, propriamente, não é um edital de uma consulta 

pública sobre o parecer, ele é um edital de uma consulta pública 

sobre o assunto.  O parecer versa também sobre esse assunto, já 

dando a opinião que foi majoritária, inclusive dentro do Conselho 

Curador.   Mas  acho  que  se  separarmos,  resolvemos  isso  sem 

maiores problemas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Gostaria  de  ler,  até  porque  o  Conselheiro 

Daniel solicitou isso à presidência, a resposta dele a esse parecer: 

“manifestei  até  enfaticamente  a  minha  contrariedade  com a  não 

publicação do parecer na íntegra junto com o edital; penso que o 

Jurídico está se embaralhando numa tradição que tem a sua lógica, 

mas  que  no  caso  não  deveria  se  aplicar,  eis  que  a  questão  é 

deveras delicada e merece ser apresentada com a fundamentação 

que lhe deu base, e que foi cuidadosa e profundamente debatida no 

Conselho; no entanto, caso no edital seja feita a menção explícita 

ao parecer, com o link para o mesmo, disponibilizado no mesmo dia 

em que sair  o  edital,  no site  da EBC, penso que a restrição do 

Jurídico poderia ser aceita; insisto, no entanto, dada a delicadeza 

da questão, que o ideal seja que no edital estivesse já o parecer; 

também não concordo, data venia, com o argumento da Presidente 

Tereza Cruvinel, no sentido de que a publicação do parecer entraria 

em  contradição  com  a  perspectiva  de  suscitar  a  discussão  na 

sociedade, como se para suscitar uma discussão não pudéssemos 

ter uma posição preliminar devidamente esclarecida; ora, como o 
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Conselho discutiu  até  exaustivamente a  questão,  não há porque 

ocultar isso da sociedade, inclusive porque o Conselho, ao abrir a 

referida discussão, se dispõe a mudar seus pontos de vista, caso 

convencido por argumentações em sentido contrário ou em sentido 

alternativo;  seja  qual  for  a  posição  adotada,  penso  que  não 

deveríamos continuar procrastinando o início dessa discussão; está 

mais  do  que  na  hora  de  divulgar  as  reflexões  formuladas  e  o 

parecer  aprovado  pelo  Conselho;  já,  inclusive,  deu  extensa 

entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo, sobre o assunto, mas 

é  mais  do  que  necessário  que  a  documentação  a  respeito  seja 

divulgada amplamente no site da EBC, assegurando as melhores 

condições de um debate democrático e elucidativo; essas são as 

minhas  opiniões  e  gostaria  que  fossem  lidas  no  plenário  do 

Conselho; saudações amigáveis, Daniel Aarão Reis.”

Mais  alguma  manifestação,  para  podermos  fazer  o 

encaminhamento.

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

Presidência da República) – Acho que a forma que ele propõe, que 

o edital já faça uma menção ao parecer, e com um link, ou outra 

forma qualquer, resolve o problema.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 
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Guimarães Vieira) – Essa seria a solução alternativa.  Uma seria 

publicar o edital com o parecer, e a alternativa seria publicar o edital 

e,  ao  mesmo  tempo,  sem o  parecer,  e  publicizar  o  parecer  no 

mesmo dia, com um link com a ata da reunião, com transcrição, 

tudo que for preciso para que a sociedade entenda como se deu a 

discussão sobre o assunto.

Então, está aprovado?

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Deixa-me  fazer  uma  pergunta:  a  provocação  para  esse  debate 

surgiu a partir de demandas recebidas pela Ouvidoria, não sei se os 

conselheiros lembram.  Não sei se cabe uma menção de que não é 

uma iniciativa  da  empresa  ou  do  Conselho,  é  algo  que  vem da 

sociedade.  Não sei se cabe uma referência a isso.  Na verdade, 

estamos sendo provocados pela sociedade, através da Ouvidoria, 

para  discutir  esse  assunto.   Estou  colocando  isso  como  uma 

possibilidade  de  dar  maior  isenção  à  nossa  própria  participação 

nessa discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Onde  incluiríamos  isso?   No  edital? 

Provocados pela sociedade...
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O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Sugiro  que  fosse  no  edital,  porque  surge  o  debate  a  partir  da 

sociedade, e não por iniciativa da empresa.  Nem da Empresa e 

nem do Conselho, como lembra o João aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está certo.  E nem do Ouvidor.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Só gostaria de sugerir, que ao separar, e nesse site, 

se faça o histórico, que se tenha uma entrada que seja o histórico 

disso.  E aí acho que pode desenvolver até um pouco mais esse 

argumento, e incluir, talvez o Daniel possa nos sugerir, talvez aqui 

no Conselho,  acesso a textos mais reflexivos,  ou a experiências 

como  discutimos  da  outra  vez,  em  outros  sistemas  públicos  de 

comunicação,  do  exterior,  que  possam  remeter  a  pessoa  que 

consultar a um conjunto o mais amplo possível de informações, e 

com o viés reflexivo.  Acho que a sugestão do Ministro, é perfeita 

nesse sentido, porque esse site nos permitirá até desenvolver mais 

o tema.  Acho que valia a pena ter essa pesquisa.

O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 
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Jurídico)  –  Só a  título  de esclarecimento.   O posicionamento da 

Diretoria Jurídica foi no sentido do edital não constar o corpo inteiro 

do parecer.  Mas isso também não implica na necessidade de se 

dar  publicidade.   Por  imposição  legal,  todos  os  atos  da 

administração são públicos, excetuados alguns por lei.  Não só esse 

parecer do Conselho, como os demais atos do Conselho também 

devem ser publicizados.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Exato.  O que estamos colocando é que no 

edital deve fazer referência ao link.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Com licença, peço a palavra.  Só queria reforçar a tese do nosso 

Ouvidor, e que fique bem claro isso, principalmente perante a mídia, 

que já vem levantando esse assunto.  Li uma matéria no Estado de 

São Paulo sobre isso, parece que a Folha também já tocou nisso, lá 

no Sul também.  É que essa demanda surge das indagações, como 

ele bem disse, dos nossos caros telespectadores e rádio-ouvintes, 

que querem que tenhamos uma definição sobre isso, que se abra, 

que se faça o leading com esse argumento.  Só isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Inclusive  na  consulta  pública  também  foi 
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levantado.

Então, vamos dar esse encaminhamento.

Vai  haver  a  distribuição  do  CD  do  debate  com  os 

presidenciáveis agora, que houve na TV Brasil.  Todos vão receber 

uma cópia.  A Diretoria Executiva está encaminhando a nós.

Temos  outra  discussão,  também,  que  não  estava 

prevista,  que é a carta do candidato do PSOL à Presidência da 

República.   Todos  receberam?   Foi  encaminhado,  Diogo?   Foi 

encaminhado por e-mail.

Ele fala, no primeiro momento, da nossa Resolução nº 

04/2010,  que  define  “apenas  os  candidatos  à  presidência  da 

República  competitivos  receberiam  tratamento  isonômico  na 

cobertura jornalística”.  No segundo momento, ele fala da Lei das 

Eleições,  que  determina  que  devem  ser  convidados  para  os 

debates  eleitorais  os  candidatos  cujos  partidos  tenham 

representação  no  Congresso  Nacional;  o  candidato  do  PSOL, 

embora possua representação parlamentar no Senado e na Câmara 

dos Deputados, não foi convidado a participar do programa três a 

um.

Então,  ele  argumenta  no  sentido  de  garantir  aos 

candidatos  que  possuam  representação  no  Congresso,  para 
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preservar a pluralidade de pontos de vista, etc.  Ele se dirige ao 

Conselho  para  manifestar  o  profundo  descontentamento  com  a 

cobertura  eleitoral  da  TV  Brasil,  que  restringe  a  diversidade  e 

pluralidade  de  idéias,  infelizmente  se  igualando  aos  meios  de 

comunicação comercial.

Alguns dos conselheiros se manifestaram dizendo que 

gostariam de discutir esse assunto aqui na reunião, e então estou 

trazendo para  que  brevemente  discutamos que encaminhamento 

daremos a esse assunto.

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

Presidência  da  República)  –  Presidente,  gostaria  de  uma 

informação complementar.  Tenho impressão que não só o PSOL 

encaminhou essa  carta  ao  Conselho  Curador,  como entrou  com 

representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, sobre o assunto, 

pedindo  ao  tribunal  que  determinasse  à  EBC  que  fizesse  a 

entrevista  que  ele  queria  fazer.   Tenho  impressão,  não  estou 

acompanhando de perto, mas pelo que li é que o TSE julgou que 

não era procedente.  Alegando que não era procedente, porque se 

tratava de entrevista, e, portanto, é uma decisão jornalística e não 

um debate onde a interpretação prévia do TSE, é que em debate, 

todos  os  partidos  que  tenham  candidato,  e  que  tenham 

representação  no  parlamento,  tem  de  estar  representado  nos 

debates  televisivos.   Para  entrevista  não  seria  isso,  seria  uma 

decisão jornalística.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Dá 

licença?  De fato, tem razão observar que só os candidatos que têm 

representação  no  Congresso  participarão  de,  se  não  estou 

enganado, dos debates.  Dos nove, parece-me que só cinco têm 

representação no Congresso.  Quatro?  Isso é um dado que tem 

que ser observado, porque é a letra da lei.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Queria  fazer  uma colocação.   Acho  que  independente  de  ser  o 

aspecto legal ou não, acho que está em discussão uma questão 

política.  Se outros canais, como a cabo, a Record News, a Rede 

Vida,  estão  fazendo  debates  com  todos  os  candidatos, 

independente  de  se  estão  ou  não  constando  dos  institutos  de 

pesquisa, a questão mais do que jurídica é uma questão política. 

Acho que como mídia pública, temos que dar o exemplo de colocar 

todos em pé de igualdade, independente de quem seja.  Acho que 

se é uma questão de dar audiência ou não, é uma educação política 

que temos que, como mídia pública, colocar na pauta de discussão, 

como tema prioritário, porque senão, de alguma forma, vou até citar 

uma  coisa  que  pode  parecer  lugar  comum,  mas  é  realidade, 

estaríamos contribuindo para “americanização” da política brasileira. 

Ou seja, não está aqui nenhum juízo de valor, mas independente 

dos candidatos, hoje no Brasil, a mídia de um modo geral, colocou a 

eleição presidencial em dois pólos.  Isso aqui não é absolutamente, 

no  meu  entender,  democrático.   Então,  pediria  aos  senhores 
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conselheiros  que  levassem  em  conta  essa  questão,  de  que  é 

necessária uma discussão política, é necessário dar vez e voz a 

todos os candidatos que pleiteiam chegar  a ser  presidente.   Até 

teria  uma proposta  oficial  da Associação Brasileira  de Imprensa, 

nesse sentido.  Em outro momento a colocarei.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 

Posso falar o que estamos pensando, como alternativa?  Fazer o 

Três a Um, para ser rápido e para não dar uma separação muito 

grande, na semana que vem, fazer outra série, porque foi uma série 

de três programas, em que ouvimos os três, Serra, Dilma e Marina. 

Então,  faríamos  uma nova  série  de  três  programas,  também na 

quarta,  quinta  e  sexta,  com  dois  de  cada  vez.   Faríamos  um 

programa com dois entrevistados, com o mesmo VT, com perfil no 

início, com três jornalistas também perguntando.  Então, teríamos 

três programas em que resolveríamos.  São seis candidatos que 

ficaram faltando, e teríamos três programas com dois candidatos 

em cada programa.

Não colocaríamos juntos, porque não é um debate.  Não 

entrevistaria os dois juntos, separaríamos trinta minutos para um e 

trinta  minutos  para  o  outro,  dois  blocos  com  cada  um  dos 

candidatos, com três jornalistas entrevistando o candidato, como foi, 

o mesmo modelo, a mesma situação dos outros.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos alguns inscritos.  Ana, Takashi, Martins, 

Ministro.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Boa tarde para todos e todas.  Tenho uma posição 

que é reforçar a importância de a sociedade poder, através da TV 

Brasil,  conhecer  todas  as  candidaturas,  no  sentido  de  que  se  a 

televisão pública não mostrar e não entrevistar, a televisão privada 

não vai fazer.  Então, considero que a proposta apresentada pela 

Nereide é uma proposta alternativa que pode atender.  Agora, vou 

colocar  uma  questão,  no  sentido  de  que  os  outros  candidatos 

tiveram uma hora e os últimos, os seis, teriam meia hora, cada um 

separadamente.   Mas  compreendo  que  atende,  mas  para  que 

reflitamos  sobre  essa  questão,  porque  várias  pessoas  me 

perguntaram se a TV Brasil não ia mostrar os outros candidatos na 

entrevista  do  Três  a  Um.   Inclusive  perguntaram,  pessoas  da 

universidade, porque não estão percebendo as outras candidaturas 

na mídia em geral, e gostariam de ter essa cobertura dentro da TV 

Brasil.   Foi  essa  a  minha  preocupação,  que  vim  trazer  e 

compartilhar com os conselheiros, que é a preocupação também do 

Conselho,  e  fico  muito  feliz  com  as  questões  que  estão  sendo 

levantadas, que vêm colaborar com o que venho trazer.

O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 
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Jurídico) – Só para dar um informe.  Realmente, a informação que o 

Ministro  Franklin  trouxe  é  verdadeira.   Tivemos  ciência  do 

ajuizamento  de  uma  ação  por  parte  do  PSOL,  no  sentido  de 

participar dos debates eleitorais, e ele utilizou esses termos; e pediu 

que não fosse transmitido o Três a Um, o pedido do candidato do 

PSOL é que o programa fosse impedido de ser veiculado enquanto 

não se definisse a participação do PSOL e demais partidos.

Despachamos  antes  com o  Ministro  Henrique  Neves, 

que é o Coordenador Geral das Eleições de 2010, para Presidência 

da República, e suscitamos alguns pontos, como foi levantado pelo 

próprio ministro, que não se tratava de debate.  Em sendo debate, 

sim,  haveria  obrigatoriedade  da  participação  de  todos  os 

candidatos.  Mas não sendo, ficaria a opção da emissora fazer o 

debate com os principais candidatos que estão na ponta, como foi 

deliberado pelo próprio Conselho.

Só para esclarecer, a legislação eleitoral indica, através 

de  uma  alteração  de  2009,  sobre  um tratamento  isonômico,  ou 

proporcional aos candidatos, ou pré-candidatos.  Ouvi da boca do 

próprio Ministro Henrique Neves, no sentido de que não há ainda 

uma deliberação sobre esse novo marco legal que foi inserido na 

legislação  eleitoral.   Mas  a  tendência  aponta  para  que  seja 

obedecida uma proporcionalidade, que foi fixada em uma ADIN, em 

que  se  obedece  a  proporcionalidade  estabelecida  no  Congresso 

Nacional,  quer  dizer,  a  representatividade  no  Congresso.   Esse 

seria o norte de uma eventual decisão do plenário do TSE.  Não foi 

decidido  ainda,  mas  acredito  que  uma  decisão  do  Conselho  no 
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sentido de inserir  a participação dos demais candidatos,  com foi 

proposto pela Diretora de Jornalismo, seria uma sinalização de que 

estaríamos  à  frente  desse  debate,  e  estaríamos  colocando  a 

possibilidade  de  participação  nas  entrevistas,  dos  demais 

candidatos.

Só para finalizar,  no acórdão do Ministro,  ele apontou 

justamente para essa questão.  O fato de sermos uma TV pública, 

os princípios que regem a TV pública seriam fundamentais para que 

a participação dos outros candidatos ocorresse.  Mas ele se pautou 

estritamente na questão eleitoral, extinguiu o processo, que passou 

agora para um recurso.  Havendo uma decisão do Conselho neste 

sentido, de disponibilizar, acredito que até o recurso perde o objeto. 

Informamos  ao  TSE  que  há  uma  deliberação  no  sentido  de 

disponibilizar a participação no Três a Um, como foi proposto, e isso 

seria até fato extintivo do processo.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS –  Presidente,  penso  que,  como  vivemos  numa 

democracia, todos têm os mesmos direitos.  Li a carta do Sr. Edson 

e acho que ela é pertinente, e acho que deveriam ser dadas aos 

candidatos  pequenos,  nanicos,  uma  oportunidade  de  expressar 

também as suas idéias.  Assim como hoje,  empresas, todos têm 

ampla liberdade de pensamento e externar suas opiniões, concordo 

com a colega Conselheira, D. Maria da Penha, acho que foi ela que 

sugeriu, em que se juntasse, não dá para dar espaço para cada um, 

senão vamos ficar até o final do ano entrevistando candidato.  Mas 
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poderíamos  juntar  três  ou  quatro  e  com  perguntas  objetivas, 

rápidas, fazer com que todos eles possam expressar suas idéias, 

suas propostas e seus programas.  Era isso.

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

Presidência da República) – Olha, acho que talvez essa solução 

proposta pela Nereide possa produzir uma síntese.  Mas não queria 

deixar de fazer uma disputa política em torno de um assunto que 

considero relevante.  Não considero que exemplo de democracia é 

o seguinte, todos os candidatos nanicos têm que ter espaço, etc. 

Não.   Quero  afirmar  claramente  que  não  considero  que  isso  é 

verdade, porque existe sempre uma discussão, uma tensão entre 

duas  coisas,  a  possibilidade  de  expressão  de  todas  as 

candidaturas,  e,  por  outro  lado,  com  um  número  excessivo  de 

candidaturas dificulta que o debate real que existe na sociedade, se 

condense.  Uma coisa é fazer um debate com quinze candidatos, 

digamos que sejam quinze candidatos.  Em São Paulo é comum ter 

quinze candidatos a governador.  Dessa forma não tem debate, é 

evidente que não tem debate.

Então, o que acontece?  Se formos dar o espaço igual 

para todo mundo, não se tem é debate.  Então, o objetivo primeiro 

que era o debate já ficou anulado.  Então, tem que se encontrar 

alguma  coisa  que  ao  mesmo  tempo  permita  a  expressão  dos 

candidatos e, por outro lado, garanta que o debate não submerge 

em  função  do  número  de  candidatos  e  na  verdade  não  exista 
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debate.  Levando em conta, além disso, não somos crianças, que 

muitas  vezes  existem candidatos,  porque  a  nossa  legislação  de 

formação  de  partidos  é  muito  generosa,  ninguém  paga  preço 

nenhum,  o  almoço  é  grátis,  etc.  e  tal,  muitas  vezes  temos 

candidatos que são plantados não para expor idéias, etc., mas para 

participarem de  debates  muitas  vezes  como mulas,  como linhas 

auxiliares de outros candidatos.   Todo jornalismo das emissoras, 

isso não é questão das emissoras comerciais, se defronta com esse 

problema: como faço o melhor debate público de idéias,  abrindo 

possibilidade para maior número de pessoas, sem ao mesmo tempo 

afogar  esse  debate  numa quantidade  de  candidatos  que  muitas 

vezes não significam grande coisa na sociedade, não vão significar, 

às vezes estão até auxiliando outras candidaturas.  É uma situação 

complexa.

Como é que isso vem sendo tratado?  Quando é debate, 

estabeleceu-se uma regra, que é bastante elástica que favorece os 

pequenos partidos que têm representação no Congresso.  Mas são 

pequenos partidos que têm uma representação mínima, dada pelo 

voto do eleitor, que garantiu pelo menos acho que um assento na 

Câmara.  Não pede mais do que isso.  Então, ela estabelece para o 

debate.

Quanto  é  entrevista,  ou  seja,  quando  é  uma  matéria 

jornalística, é uma opção do jornal,  e aí está em jogo também a 

liberdade de imprensa, ou seja, o jornal tem o direito a ter critérios, 

com certo padrão para poder fazer, porque senão ele vai dizer ou 

entrevisto  um cara  que  vai  ter  menos  de  um  por  cento  com  o 
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mesmo tempo de outro que vai ter 30%.  Não é porque é comercial, 

é porque existe uma diferença real na sociedade.

Sinceramente, acho a proposta trazia pela Diretora de 

Jornalismo até extremamente generosa com os partidos menores. 

Ninguém aqui poderá acusar de nada, cercear debate etc.,  e tal. 

Fosse eu, que talvez seja mais duro, faria dois programas com três, 

porque sinceramente há alguns candidatos aí  que  sabemos que 

não significam absolutamente nada na sociedade.

Agora, por outro lado, isso é uma matéria jornalística. 

Como é que se faz?  Muitas vezes o candidato quer um tempo.  É 

isso que ele está querendo.  Ele sabe que não tem nem um por 

cento, e quer um tempinho.  Ele não tem, aqui entre nós, grandes 

idéias para expor.   Não estou me referindo ao Plínio  de Arruda 

Sampaio,  que é um homem de trajetória  política conhecida,  não 

estou  me referindo  ao  PSOL,  mas  a  partidos  e  candidatos  que 

sabemos que é uma brincadeira.

Então, acho que tem que ter certo bom senso.  Vamos 

lembrar  que  isso  não  é  decisão  exclusiva  da  Diretoria  de 

Jornalismo, foi  aprovado aqui um Manual para as Eleições, onde 

esse  princípio  de  tratar  desigualmente  aquilo  que  era  desigual 

dentro de uma visão de promover o debate público, e ao mesmo 

tempo de abrir expressão para todo mundo, foi aprovado por este 

Conselho.  Isso não foi invenção da Diretoria Executiva.
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Diminuiria um pouco, faria dois ou três com dez minutos 

para cada um.  Para o Plínio a gente abre uma exceção, e não vai 

abrir para o Levy Fidélis?  Por quê?  Eu é que vou decidir se o Levy 

Fidélis  fica de fora ou recebe menos tempo?  Reparem como é 

complicado.  Então, se estabelecem certos princípios.  Você poderia 

dizer,  não, vou colocar o Plínio porque eles têm três deputados, 

estão numa categoria um pouco...  Mas não é essa a interpretação 

que está sendo dada pela Justiça Eleitoral.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu 

diria exatamente essas palavras, porque esses candidatos nanicos, 

muitos deles, são francos atiradores, que entram nesses debates 

para destruir, desmoralizar, atacar terceiros candidatos, que muitas 

vezes estão em primeiro, segundo ou em terceiro lugar.  Vejo que 

isso é uma forma de prestigiar, às vezes até um verdadeiro agente 

sabotador  que está  ali  dentro,  não  é  nada democrático,  está  ali 

dentro  para  fazer  um  trabalho  de  sapa  contra  a  maioria  da 

população  que  já  está  se  definindo  por  este  ou  por  aquele 

candidato.

Por outro lado, acho a sugestão da nossa Diretora de 

Jornalismo  interessante,  seria  uma  maneira  de  iludir  de  forma 

jornalística o problema, de contorná-lo de forma jornalística, e vou 

até  passar  a  palavra  para  o  colega  da  ABI,  pois  a  Associação 

Brasileira de Imprensa já tem a idéia de fazer um debate com todos 

os  candidatos,  que  poderiam  ser  por  nós  jornalisticamente 

transmitidos, filmados, passados na televisão.  Mário está mais a 
26



par disso e vai explicar essa idéia, que me parece já está aprovada 

pela OAB e ABI.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Exato.   Essa seria  a  proposta  que trago aqui,  como Associação 

Brasileira de Imprensa.  Em 1994, a ABI, então sob a presidência 

do  Barbosa  Lima Sobrinho,  tinha  menos candidatos  que  hoje,  e 

alguns  não  foram.   Então,  deixou-se  a  cadeira  vazia  e  foi  um 

acontecimento político, foi o Lula, foi Brizola, não me lembro todos 

que foram.  Então, a idéia é que a ABI, enquanto entidade plural,  

quer promover, junto com a OAB, já praticamente acertado, e vai se 

tentar colocar nesse circuito a CNBB.  Seria fazer um debate com 

todos os candidatos.

Concordo com o que o Ministro Franklin falou, que há 

candidatos  que  não  representam  nada,  mas  isso  faz  parte,  a 

democracia é isso, muitas vezes não agrada, mas muitas vezes tem 

até deficiências que são sanáveis.  Acho que o que concerta isso é 

o  avanço  do  processo,  é  mostrar  para  o  telespectador,  para  o 

público,  que  nem  todos  os  candidatos  são  candidatos,  muitos 

querem aparecer, até para ser candidato a algum outro cargo.  Até 

já tivemos exemplos nesse sentido.

Mas a idéia da ABI é promover debates com todos os 

candidatos, fazer mesas, teriam que ser consultados os assessores, 

um trabalho jornalístico plural, com nove candidatos.  Não sei se 
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juntaria nove candidatos ou se faria em blocos de três, por sorteio. 

E  seria  muito  importante,  nesse  sentido,  a  participação  de  uma 

mídia pública, a televisão e a rádio do Sistema EBC, para viabilizar 

essa proposta, que me parece bem ampla e democrática, apesar 

dos pesares, entre aspas, do aparecimento de candidatos que não 

terão nada a dizer, mas faz parte do jogo.  Então, o apelo é no 

sentido de a EBC participar, em o debate se viabilizando.  E poderia 

ser feito até no mês de setembro.  Claro, antes da realização do 

primeiro turno, antes de 03 de outubro.  Então, seria uma realização 

da ABI, da OAB, e acredito que a CNBB entraria nesse sentido, e 

com a divulgação da Empresa Brasileira de Comunicação, televisão 

e rádio.  Aí fica sugerida essa idéia, que inclusive já conta com a 

aprovação da Diretoria da ABI, através do Maurício Azedo, nosso 

presidente; e também com a possibilidade de ser aceita pela OAB, 

e a ser consultada a CNBB.

Então,  submeto  aos  conselheiros,  se  vocês 

concordariam com a proposta, e com a participação.  A TV e a rádio 

divulgariam esse debate, em ele se realizando.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Concordo com o Ministro Franklin a respeito desses 

critérios jornalísticos de definição ou de escolha de entrevistados 

quando não se trata de debates.  Mas acho que, nesse momento 

em  que  estamos  lutando  para  nos  consolidar  como  experiência 

pública,  realmente  temos  que  agir  um pouco  diferente.   Essa  é 

minha percepção.
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Acho importante essa proposta da Nereida, da Diretora 

de Jornalismo, mas teria uma sugestão a fazer.  Em que pese essa 

questão  da  representação  do  Congresso  se  aplicar  apenas  a 

debates, tenho impressão que o PSOL poderia ser tratado diferente, 

porque tem representação no Congresso, e porque se manifestou e 

porque entrou com uma ação.  Proporia que se fizesse com o PSOL 

de uma forma igualitária aos anteriores, e com relação aos outros 

partidos, que realmente confesso que não sei nem quem são os 

candidatos.   Sinceramente,  não  sei.   Mas  todos  que  tivessem 

representação  no  Congresso  deveriam  ser  tratados 

igualitariamente,  e os demais  nesse esquema que você sugeriu. 

Essa é minha posição.

Acho que temos que nos mostrar diferentes.  Acho que 

eles  têm razão,  o  PSOL reclamou de  uma maneira  consistente. 

Acho.  Essa é minha posição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A última inscrição é da Heloisa.  Por favor.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Queria sugerir o seguinte: não creio que é função de 

uma instituição pública abrir espaço para uma discussão que não 

seja organizada publicamente.   Acho que a função da instituição 
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pública  vai  ser  filtrar  as  idiossincrasias  que  vão  aparecer,  os 

particularismos,  o  viés  ideológico,  as  particularidades  e  gerar 

opinião  pública.   Então,  não  acho  prudente  colocar  todos  num 

debate e dar divulgação a isso.  Acho que não é público, não é 

função de uma instituição pública.  Uma instituição pública tem por 

função produzir algo que seja comum.  O comum significa a nossa 

capacidade, inclusive através do jornalismo, de filtrar aquilo que é 

idiossincrático e particularista, para transformar em opinião pública. 

Então, se conseguirmos fazer isso dentro da sua proposta,  acho 

adequado.  Agora, simplesmente abrir não é democrático, e muito 

menos  público.   Parece-me  que  vamos  funcionar  como  se 

necessariamente essa instituição aqui, por ser pública, tivesse que 

estar aberta a qualquer tipo de fala.  Não está.  Não está aberta a 

qualquer tipo de fala, não temos que colocar no ar qualquer tipo de 

fala.  Nem qualquer tipo de opinião de um gueto ideológico.  Não 

acho que isso seja função, não entendo a função do bem público 

como sendo espaço que porque é de todos não é de ninguém, e, 

portanto, qualquer um chega e diz o que lhe passa pela cabeça.

Acho,  inclusive,  que  é  preciso  ter  um cuidado  nessa 

programação que vai  ser feita,  para que esses particularismos e 

esse aparente  laisser  faire seja  filtrado institucionalmente e  gere 

opinião, pensamento e informação pública.  Essa é a nossa função.

Vou  na  contramão  dessa  conversa,  não  gostaria  de 

apoiar uma idéia, isso que estou chamando aqui de laisser faire, a 

possibilidade de todo mundo chegar e dizer, todos os candidatos, 

porque são candidatos terem automaticamente o direito de chegar e 
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falar qualquer coisa.

Só uma coisa.  Até acho que não é o caso do Plínio, 

acho que ele tem uma história.  Mas não quer dizer nada também, 

porque  a  nossa  função  teria  que  ser  mesmo essa  produção  do 

público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Então,  resumindo,  acho  que  temos  três 

posições: uma de que devemos ficar só com os três candidatos, 

que já  foram ouvidos pelo  Três a  Um,  a  outra  proposta  de que 

ouçamos os outros candidatos.  Aqui tenho a informação de que 

PSOL, Plínio; PCB, Ivan Pinheiro; PSTU, Zé Maria; PSDC, Eymael; 

PRTB,  Levy Fidélis,  e  PCO,  Rui  Pimenta.   A  Jornalista  Nereide 

apresentou a proposta de três programas com dois candidatos, e a 

Conselheira  Ana  acha  que  devemos,  inclusive,  respondendo, 

porque o Conselho tem que responder a essa carta, encaminhada 

ao  presidente  do  Conselho  Curador,  pelo  Secretário  de 

Comunicação do PSOL, de que o PSOL tenha de forma igualitária 

aos outros três,  que tenha o mesmo tratamento e os demais no 

esquema proposto pela Nereide.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Não fiz uma proposta contrária à da Nereide.   Fui 

contrária à sugestão dele.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – A dele não entendi como sendo uma proposta 

ao Conselho, e sim uma informação de que a ABI vai promover.  É 

isso.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – A 

ABI vai promover e queria contar com a participação da TV Brasil e 

da rádio, para participarem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas aí não tem a ver com o Conselho, mande 

diretamente à Diretoria Executiva.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Tem a ver também.

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

Presidência da República) – Só que isso é uma coisa, e você está 
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querendo que transmita os debates.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – É, 

que sejam transmitidos os debates.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – E o Conselho é que vai definir se vai transmitir 

ou não o debate?  Acho que não cabe a nós decidir.

Então, são duas propostas.  A proposta da Nereide, de 

continuidade do Três a Um, naquele formato, três vezes, dois em 

dois; e a outra de que ouçamos o candidato do PSOL.

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

Presidência da República) – Sei até que vou perder, mas não queria 

que colocasse a idéia de fazer programas Três a Um para os outros 

candidatos, que é a proposta da...  Mas sinceramente acho que três 

programas é demais.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 
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Pensamos em duas alternativas: fazer dois programas com três, o 

que dá dezoito minutos a cada três blocos,  porque o padrão do 

programa,  inclusive,  são três  blocos de dezoito minutos.   Então, 

faríamos dois programas com seis, ou três programas com dois.

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

Presidência da República) – O formato poderíamos discutir depois. 

Do ponto de vista do conteúdo tem uma proposta da Ana Luiza.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 

Ela está propondo o tratamento igualitário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – São nove candidatos.  Faltam seis, e o único 

que se manifestou em carta ao Conselho foi o PSOL.

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

Presidência da República) – Mas acho que a resposta ao PSOL 

depende da posição.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Exatamente.   Tenho  que me manifestar  ao 

PSOL, mas depende da posição do Conselho.

Então,  podemos votar  essas duas propostas,  uma de 

que  dê  o  tratamento  igualitário  ao  PSOL,  e  os  outros  cinco 

candidatos  seriam no formato que ela  propõe.   O PSOL teria  o 

mesmo tratamento que os outros três candidatos e os outros, que 

não têm representação no Congresso, seria no formato que você 

propôs.  Essa é a proposta de encaminhamento.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – A 

única dificuldade é dividir cinco em dois programas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Coloque os cinco em um só.  Cinco em Um.

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

Presidência da República) – A proposta dela, que é separar o PSOL 

e depois fazer o resto...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  A  EBC  organiza  um  outro  debate  com  os 

outros.

Então,  todos  acordam  com  essa  proposta  de  que  o 

PSOL,  que  tem  representação  no  Congresso,  tenha  o  mesmo 

tratamento dos outros candidatos?

A Ana propõe que o PSOL seja tratado da mesma forma 

que os outros três que já foram ouvidos no Programa Três a Um, 

porque  tem representação no  Congresso  e  fez  uma reclamação 

formal ao Conselho.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – A Heloisa pode dizer por que ela acha que não deve?

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Acho que a proposta da Nereide é razoável, juntar os 

seis que estão do lado de fora, e gerar uma forma de filtrar, filtrar no 

sentido público do termo, e produzir um pensamento, uma opinião 

que informe publicamente a sociedade.  Agora, porque o PSOL tem 

representação  no  Congresso  e  porque  o  PSOL  fez  uma 

reclamação,  não  me  parece  uma  posição  política  adequada,  do 
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ponto de vista do que temos que chamar de público, que dê a ele 

uma diferença em função disso.   Ou ele teria que ser  capaz de 

produzir uma proposta política que fosse de fato relevante aqui... 

Isso é uma opinião.  Ou então ele entra junto com os outros.  Não 

tenho nenhuma razão que me diga por que o PSOL, ao reclamar 

para nós, mudou a decisão do Conselho.  O conselho tinha tomado 

uma decisão, na primeira reunião que vim, na qual decidimos que 

daríamos espaço para os candidatos que tivessem – me lembro 

inclusive do Ministro Franklin fazendo uma longa discussão com a 

Tereza,  se  era  10%  a  pesquisa  ou  menos  de  20%,  o  Ministro 

dizendo vamos baixar para menos, é importante e tal.  E essa foi a 

decisão  do  Conselho.   O  que  mudou  com  essa  decisão  do 

Conselho?  Acho que mudou o fato, que foi colocado, de que os 

demais  candidatos  têm  que  ter  uma  condição  de  expressar 

publicamente suas idéias.  Então, foi feita uma sugestão para isso. 

O que torna o PSOL diferente disso?  Estamos criando um artifício 

agora, de que tem três representantes no Congresso.

Não acho que é isonômico, não acho que é igualitário. 

É isonômico.  Não foi o que decidimos na outra reunião.

O  SR.  MARCO  ANTONIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Penso o seguinte:  tentando caminhar na proposta da 

Diretora  Nereide,  que  se  definimos  um  critério  diferenciado, 

corremos o risco de posteriormente termos uma decisão que vai de 

encontro ao que decidimos aqui, e aí vamos ter que rever nossa 

posição.  Acho que a postura e a proposta da Nereide é objetiva e 
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estará sujeita a menos impacto, no caso de uma decisão judicial. 

Acho que seria mais prudente.

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

Presidência da República) – Até pelo seguinte: se adotarmos essa 

posição, na cobertura do dia a dia, a TV Brasil terá de dar menos 

espaço ao PSOL que os demais candidatos.  Os três, porque têm 

representação no Congresso, o critério passou a ser esse.  E não 

aquilo que é uma candidatura que de fato está polarizando, com 

chance dentro da sociedade, do ponto de vista jornalístico.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – E foi a decisão que o Conselho já tomou.

Vamos para o encaminhamento final?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Só 

um segundo.   Por  já  ter  sido  tomada  essa  decisão  em reunião 

anterior,  como  ela  bem explicou,  foi  a  primeira  reunião  que  ela 

participou, quero declarar meu voto que mantenho o voto durante 

aquela decisão,  ou seja,  só os três candidatos mais expressivos 
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que estão mobilizando a opinião pública, que merecerão atenção da 

TV  pública.   Agora,  se  querem  eventualmente  fazer  uma 

reportagem com um ou com outro, sob o ponto de vista jornalístico, 

tudo bem.  Mas como política de estado, de televisão do estado, de 

empresa de comunicação do Estado,  fico  com a decisão que já 

havia sido tomada.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Só  queria  dizer  que  não  estava  nessa  reunião,  e 

então peço perdão.  Sou contrária a essa decisão, mas não estava 

presente.  Peço desculpas.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Queria colocar, também não estava presente, e os demais, a Ana e 

o  Takashi  também  não  estavam  presentes.   Particularmente 

discordaria  dessa  posição.   Agora,  acho  que  o  fato  de  ter  sido 

tomada uma decisão e se voltar atrás, não tem nenhum problema. 

É a chamada autocrítica, que não...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  É  que  vamos  fazer  críticas  de  estar  repetindo  o 

mesmo jornalismo...
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CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Mas não há nenhum constrangimento em mudar.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING –  Só  um  esclarecimento,  presidente:  mudar  o 

procedimento do Conselho é  adequado,  todas as vezes que ele 

quiser.  O meu argumento é que não fui convencida de que este 

procedimento especificamente deva ser mudado.  Só isso.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Só para terminar.  É que não estava na reunião e 

realmente peço desculpas, mas acho que esse tipo de jornalismo 

repete sempre o da TV comercial,  vai  repetir  sempre:  só os três 

melhores,  só  os  três  mais  bem  votados,  só  os  três  mais  bem 

posicionados.

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

Presidência da República) – Então, por que não os nove?  Coloca 

os  nove,  porque  aí  é  quem tem assento  no  congresso...   Esse 

merece a palavra?
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Porque ele é representativo da sociedade, Franklin. 

Não é um argumento qualquer que cai do céu, é um argumento 

lógico, que representa alguém na sociedade.  Está lá no Congresso.

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

Presidência  da  República)  –  Acho  que  quem  está  fora  do 

Congresso também representa.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL 
STARLING – Mas a proposta da Nereide é um meio termo disso.  A 

proposta da Nereida altera a decisão do Congresso, à luz de uma 

informação nova, que o Conselho recebeu, pelo menos, em minha 

opinião, de que é possível trabalhar gestação de idéias no conjunto 

dos candidatos, altera a decisão anterior do Conselho, mas não cria 

um artifício,  que  é  ter  um novo critério  para eleger  determinado 

partido, que no caso é o PSOL, para ter a mesma postura, sem, na 

minha opinião, eu achar que estamos politicamente informados de 

por que deveríamos mudar isso.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-
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Presidente) – Em minha opinião, estamos ignorando esse critério 

que já existe, mas é um critério reconhecido por todos, e já está na 

legislação eleitoral.  É nesse sentido, não é um critério que inventei 

agora ou que ninguém conhece.  É um critério que existe, nesse 

sentido.   Mas  não  vamos  discutir  isso  agora,  realmente  não 

gostaria.

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

Presidência da República) – A legislação, para matéria jornalística, 

não prevê isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos passar à votação.

Diogo,  você  poderia  anotar?   Vamos  começar  pelo 

Ministro Sérgio Rezende.  Gostaria de se manifestar sobre as duas 

propostas,  uma  de  que  demos  tratamento  ao  PSOL  de  forma 

igualitária aos três candidatos, e porque tem assento no Congresso 

mereceria  o  mesmo  tratamento  que  os  outros  três,  e  a  outra 

proposta,  da Diretora Nereide,  de que haja um programa Três a 

Um, para ouvir  os outros seis candidatos que ficaram de fora do 

primeiro grupo de entrevistas.
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Vamos votar.

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

Presidência da República) – Mas se formos votar,  proponho que 

seja diferente: quem está a favor de um e quem está a favor do 

outro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Ninguém mais  quer  se  manifestar?   Então, 

vamos à votação direta.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro da Ciência e Tecnologia) – Só que de certa maneira.

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

Presidência da República) – Estamos num ponto preliminar.  Acho 

que é mais simples como cada um vota, e como não vota.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Está bem.  OK.

CONSELHEIRO  SÉRGIO  MACHADO  REZENDE 
(Ministro da Ciência e Tecnologia) – As duas são ruins.  Esse é o 

problema.  A melhor é o seguinte: dar o mesmo tratamento que o 

PSOL  em  relação  aos  outros  três  que  tem  representação  no 

Congresso nos debates.  Mas não quer dizer, necessariamente, que 

na  parte  jornalística  tenha que dar  o  mesmo tempo para  todos. 

Essa é a diferença, e me parece mais razoável.  Agora, se só tem 

duas propostas, voto a favor de não dar espaço algum, continuar só 

com os três.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Quem vota  na  primeira  proposta,  de  dar  o 

mesmo tratamento ao PSOL, dado aos outros três candidatos?  É a 

proposta da Ana, de dar o mesmo tratamento ao PSOL.  Quatro.

Na outra proposta, da Nereide?  De que haja uma série 

de três programas, ouvindo dois a dois, já que são seis candidatos 

que ficaram de fora.  Sete? Resolvido.

Houve abstenções?  Acho que não.  Vamos adiante.
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Temos agora o momento com a Ouvidoria.  Na reunião 

passada a apresentação da Ouvidoria foi feita de forma atropelada, 

já no final, gostaria de pedir desculpas ao Ouvidor, e pedir para que 

ele, em função desse problema causado na reunião passada, que 

fizesse uma síntese dos dois meses, das questões relativas ao mês 

passado e a este mês, para que pudéssemos discutir.

O SR. LAURINDO LEAL FILHO (Ouvidor Geral) – Pois 

não.  Queria agradecer a compreensão e a gentileza da presidente 

ao reconhecer  a  situação difícil,  porque ficamos para o  final,  os 

conselheiros já estavam saindo.

Mas  de  qualquer  forma,  não  vou  gastar  muito  tempo 

aqui  retomando  o  relatório,  que  foi  entregue  por  escrito.   Vou 

apenas citar os pontos que considero mais importantes e que talvez 

continuem a merecer reflexão do Conselho, divididos entre os três 

veículos.  A Agência Brasil, onde os problemas maiores continuam 

sendo  mencionados  pelos  leitores,  em  relação  à  dificuldade  de 

acesso ao site, às matérias, as fotos, aos arquivos.  Parece que 

essa questão ainda não foi solucionada.  Segundo o levantamento 

da Ouvidoria, 38% das mensagens recebidas em relação à Agência 

Brasil referem-se exatamente a esse tipo de problema.  Isso já foi 

explicado  pela  direção,  mas  de  qualquer  forma  persistem  as 

reclamações.  Quando houve uma mudança no site, a partir dessa 

mudança  ficou  muito  difícil  o  acesso.   Isso  cria  problemas, 

principalmente, para jornais, meios de comunicação do interior do 

Brasil  que se valem muito do noticiário  da Agência Brasil  e  dos 
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arquivos da Agência Brasil, para usar fotos ilustrando matérias, etc. 

Essa é a queixa que persiste e detém o número mais elevado de 

demandas em relação à Agência Brasil.

Outra  questão  que  foi  levantada,  ainda  em relação  à 

Agência, e que não está solucionada, mas acho que merece uma 

atenção, é o fato de a Agência Brasil não ter entre suas editorias 

uma editoria de cultura e arte.  Há uma preocupação de leitores que 

entendem que uma agência de notícias desse porte e com essa 

proposta, de ser uma agência nacional de notícias, tenha também 

que dedicar algum tipo de espaço, ter uma editoria específica para 

cultura e arte.  Curiosamente o diretor da Agência disse que essa 

questão  seria  levada  para  um  conselho  editorial,  o  que  nos 

surpreendeu muito, surpreendeu a própria presidente.  Na verdade, 

não é o conselho editorial, quem pode discutir sobre isso, se há ou 

não a necessidade de uma editoria de cultura e arte na agência é 

este conselho, caso ache isso pertinente.

Em relação à Agência são essas duas questões mais 

gerais.

Com relação às emissoras de rádio, a grande maioria, 

talvez  80%  das  manifestações  se  referem  a  questões  técnicas, 

basicamente de sinal.  Ainda há muito dificuldade de captação do 

sinal  em  algumas  regiões  do  país,  há  interferências.   Se  os 

senhores  tiverem  acesso  ao  relatório,  há  um  depoimento  muito 

interessante de uma ouvinte aqui de Brasília, que lamenta porque a 
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Rádio Nacional de Brasília diminui muito a sua potência durante a 

noite, se não me engano, o que faz com que ela não possa ouvir 

determinados programas.

Em relação ao rádio as reclamações são referentes à 

parte técnica.

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

Presidência da República) – Como, diminuem durante a noite?  Ah, 

durante o dia?  Não durante a noite?

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Posso ler?  “Na qualidade de ouvinte assídua da Rádio Nacional, 

desde  os  anos  oitenta,  preciso,  infelizmente,  registrar  uma 

reclamação: de uns três meses para cá não está se conseguindo 

ouvir  a  Rádio  Nacional  AM  durante  a  noite,  na  madrugada,  e, 

muitas  vezes,  até  durante  o  dia,  sem  que  haja  chiados,  forte 

ondulação do som que não permite ouvir o que está sendo falado e 

as músicas tocadas.  Já reclamei durante o Programa Madrugada 

Nacional,  como tantos  outros  ouvintes  o  vêm fazendo.   Sei  que 

vocês,  da  rádio,  explicam  que  é  devido  ao  transmissor  de  alta 

potência, mas nós, aqui em Brasília, em torno, como ficamos?  A 

explicação de vocês não traz soluções.  Fico pensando, na Europa 

e  em muitos  outros  países,  outras  grandes  emissoras  de  rádio, 
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como  a  BBC  e  a  Rádio  Nacional  da  Rússia,  também  usam 

transmissores  de  alta  potência,  mas  lá  o  ouvinte  local   não  é 

prejudicado, lá eles tomam as providências...”  Enfim, ela reclama, 

mas elogia a qualidade da programação, e diz: “essa reclamação é 

um elogio, porque quero ouvir a programação”.  Essa é a explicação 

técnica.

Em relação à TV,  o que persiste basicamente são as 

reclamações  dos  telespectadores  em  relação  à  mudança  de 

horários de programas, especialmente dos programas infantis, ou a 

retirada da grade, de programas infantis sem aviso.  É grande o 

número de mães que escrevem para a Ouvidoria, falando assim, 

olha, meu filho estava acostumado a chegar da escola e assistir 

aquele programa, agora não está mais no ar ou agora mudou de 

horário.   Sei  que  as  programações  se  renovam,  devem  ser 

modificadas e tal, mas acho que deveria haver certo cuidado em 

não frustrar o telespectador, com o fato de ele ligar a televisão e 

não ver o que ele quer.

Até sugeri, mas aí foi muito atropelado no final da última 

reunião, a Ouvidoria está sugerindo, por exemplo, a criação de um 

personagem simpático para as crianças,  que nos intervalos,  nos 

interprogramas, conversasse com as crianças, falasse, olha, essa 

aqui é a TV pública brasileira e tal,  olha, semana que vem esse 

programa  que  você  está  assistindo  agora  vai  mudar  um pouco. 

Enfim, é uma sugestão, porque se trata de uma questão de respeito 

principalmente com as crianças, com esse público, que é, segundo 

vocês podem pegar pelos dados que acabaram de chegar às nossa 
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mãos, é o grande público da TV Brasil.  Os dez programas de maior 

audiência  são  os  programadas  voltados  para  o  público  infantil. 

Acho que está faltando um pouco de cuidado com esse público, que 

inclusive é um público que precisa ser, como dizem os publicitários, 

fidelizado, porque pode crescer  como telespectador.   Esse é um 

problema que persiste.

Outro  problema  é  com  relação  aos  musicais.   A 

Ouvidoria  vem,  desde  o  primeiro  relatório,  está  ficando  até 

cansativo, dizendo que é importante ter uma faixa musical como já 

houve, uma faixa musical às oito horas que conduza o público para 

o jornal das nove, um público mais adulto, quer dizer, que faça a 

escalada para o jornal das nove.  Infelizmente, tínhamos isso.  E 

estou falando isso não é porque acho, é porque os telespectadores 

reclamam especificamente do Programa Samba na Gamboa, que é 

um  dos  programas  mais  elogiados  da  grade,  mas  que  pula  na 

grade, uma hora está às dez, outra hora está às oito, agora está à 

meia noite.  Quer dizer, esse talvez seja o melhor exemplo de um 

programa  que  possa  sustentar  uma  audiência  um  pouco  mais 

adulta,  a  partir  das oito  horas,  puxando para o  jornal  das nove. 

Enfim,  já  estou  ficando um pouco cansado,  porque essa  é  uma 

repetição dessas reclamações em relação aos programas musicais, 

especialmente em relação ao Programa Samba na Gamboa, que 

não se articulam dentro da grade de programação da TV Brasil.

Com  relação  ao  jornalismo,  a  Ouvidoria  registra  que 

também nesse mês de julho recebeu dez reclamações, não só a 

oficial do PSOL, que veio para o conselho, mas de telespectadores 
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que reclamaram a ausência do PSOL no Três a Um.  Isso fica só 

como registro.

É isso, Presidente.

Complementando,  vou  passar  para  os  conselheiros, 

tenho  aqui  as  cópias,  de  um  quadro  que  mostra  o  total  de 

processos  recebidos  pela  Ouvidoria,  o  total  de  demandas  que 

geraram processos na Ouvidoria,  entre julho de 2008 e julho de 

2010, e o número de respostas dadas.  Só para terem idéia de um 

dado, no caso da Agência Brasil, recebemos, nesse período, 878 

demandas que geraram processos,  deixaram de ser  respondidas 

35;  na  Rádio,  231,  deixaram  de  ser  respondidas  36;  e  na  TV, 

infelizmente,  acho  que  esse  é  um  problema  que  precisamos 

enfrentar,  317  demandas  que  geraram  processos,  que  foram 

encaminhadas  para  a  Diretoria,  das  quais  159  não  foram 

respondidas.   Mais  da  metade  das  demandas  recebidas  não  foi 

respondida.  Quer dizer, isso para a Ouvidoria e para a empresa é 

muito ruim, porque o cidadão se manifesta e não recebe nenhum 

tipo  de  retorno.   Quer  dizer,  informamos a  ele  que  foi  aberto  o 

processo  e  assim  que  recebermos  a  resposta  da  direção 

competente em relação àquele programa, responderíamos.  Enfim, 

são 159 processos, da TV, em aberto na Ouvidoria.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 
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Presidência  da  República)  –  Posso  fazer  uma  pergunta?   Na 

televisão  você  diz  que  quase  metade  dos  processos  não  teve 

resposta.  Estou pensando aqui porque isso estará acontecendo. 

Será que não é porque, a Agência tem um comando único, tudo que 

vai  lá  chega no  mesmo comando;  a  Rádio  tem comando único; 

agora,  no  caso,  da  televisão,  temos  Diretoria  de  Jornalismo, 

Diretoria de Produção, etc.  Acho que seria importante ver, desses 

processos,  quem responde mais  e  quem responde  menos,  para 

poder  apertar,  porque é evidente que os processos têm que ser 

respondidos.

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Perfeito.  Temos esse dado.  Depois passo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Acho que seria importante que houvesse uma 

manifestação  do  Conselho  no  sentido  de  que  essas  respostas 

acontecessem, porque é um número muito grande, quase a metade 

das demandas da TV.  O encaminhamento seria no sentido de que 

a Diretoria Executiva, não sei se o Diretor Geral gostaria de falar 

alguma coisa, do por que não está havendo essas respostas, o que 

está acontecendo, e que dinâmica poderia ser estabelecida entre o 

Ouvidor e a Diretoria Executiva, para que essas respostas fossem 

encaminhadas.
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O SR. PAULO RUFINO (Diretor  Geral)  – Boa tarde a 

todos.  Tenho recebido algumas demandas dessas enviadas pela 

Ouvidoria.  E elas são encaminhadas à Diretoria competente.  Se é 

uma pergunta sobre um programa, sobre mudança de horário, por 

exemplo,  vai  para  a  programação,  se  se  refere  ao  cenário, 

iluminação,  como  teve  uma  até  sobre  fora  de  foco,  uma 

reclamação, aí encaminho para a Diretoria de Produção.  Peço que 

encaminhem essa resposta com cópia para mim.  Confesso que 

não  tenho  recebido.   Tenho  cobrado  essas  respostas,  mas 

infelizmente são respostas de outras pessoas e...  Na realidade, o 

Rogério  Brandão,  para  dar  um  exemplo  claro,  disse  que  tem 

respondido essas coisas,  não tem copiado o seu arquivo para a 

Diretoria Geral, mas que não deixou uma pergunta sem resposta. 

Acho que seria o caso de conversar com essas pessoas e ver se 

encaminharam as respostas.

Depois, Lalo, até queria te pedir, se puder mandar para 

mim esse quadro de quem não está respondendo, aí posso cobrar 

efetivamente, porque de fato não tenho essa sua ferramenta.

O  SR.  LAURINDO  LEAL  FILHO (Ouvidor  Geral)  – 

Vamos enviar.

O SR.  PAULO RUFINO (Diretor  Geral)  –  Aí  posso  ir 
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atrás.

O SR.  GERSON CASEY (Diretor  de TI)  – Boa tarde, 

presidente, e senhores conselheiros.  Gostaria apenas de dar um 

informe  sobre  a  Agência  Brasil,  principalmente  aos  conselheiros 

novos.   Tivemos problemas lá em fevereiro,  referente ao site da 

Agência Brasil, reconstruímos um novo site da Agência Brasil.  Até 

é importante que a nossa Diretora de Jornalismo, Nereide, está aqui 

conhecendo um pouco desse histórico, e faltou nesse processo o 

resgate das mensagens e das notícias que tinham no site passado. 

A partir de julho, fizemos um resgate não só das informações que 

tinham no site passado, mas resgatamos informações e fotos desde 

2002.  E estamos agora num processo, também em conjunto com a 

Diretoria  de  Jornalismo,  para  resgatarmos  outras  fotos  e 

mensagens que estão em arquivos de CD.  Então, hoje a nossa 

Agência  Brasil  tem  essa  informação  toda,  numa  interface  mais 

amigável,  de  acesso  a  esse  acervo,  que  deverá  nos  próximos 

meses, certamente reduzir as reclamações junto à Ouvidoria.  Muito 

obrigado.

CONSELHEIRO  LOURIVAL  ANTONIO  MACEDO – 

Queria  parabenizar  ao  Lalo,  pela  descrição  dele.   Até  me 

surpreendeu esse fato de que é durante a noite que a rádio está 

ruim, porque geralmente durante o dia a rádio funciona com 50.000 

watts  e  alcança  até  o  Triângulo  Mineiro,  mas por  problemas do 
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transmissor não está alcançando nem aqui em Samambaia.  Está 

ruim mesmo o sinal.  Imagino que à noite está acontecendo esse 

problema, porque à noite joga para um transmissor de alta potência, 

eram 600.000  watts,  caiu  para  300.000  e  agora  tem menos  de 

180.000 watts, e pode ser que esse transmissor de 50.000 esteja 

sendo desligado.  Edito o noticiário às seis e meia da tarde, até as 

sete,  e  essa semana mesmo, na hora que saímos do estúdio e 

chegamos  à  redação,  cheguei  e  tinha  telefonemas  de  ouvintes, 

olha, a rádio saiu do ar, estava na hora do noticiário e a rádio saiu 

do ar.  E no estúdio a gente não percebe, porque o som está saindo 

ali.

Esse é um problema que acontece aqui já há sete anos, 

vem  desde  Eugênio,  depois  passou  para  a  Tereza,  com  esse 

problema dos transmissores.  Isso vai causando o problema, e por 

causa  disso  estamos  perdendo  funcionários  também.   Semana 

passada dois saíram, e eles reclamam, por exemplo, que nem as 

diárias eles estão recebendo.  Desde o ano passado, tem diárias de 

repórteres que viajaram e programadores, que vieram a receber a 

diária agora.  Antes de o repórter viajar, o pedido de diária viaja, sai 

de Brasília,  via malote, para o Rio e para São Paulo, e lá ele é 

engavetado e  não  volta  nunca.   Enquanto não  resolvemos esse 

problema  da  manutenção  e  dos  equipamentos  da  rádio,  vamos 

continuar com esse problema.  E as pessoas já estão entrando até 

em  depressão.   Isso  é  ruim  porque  interfere  na  programação, 

interfere no trabalho final.

Todo ano a gente reivindica e dizem, não, isso no final 
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do ano será resolvido, início do ano será resolvido, e já tem sete 

anos  e  até  hoje.   Então,  é  ruim,  a  gente  fica  lá  e  ouvindo 

telefonemas  e  reclamação  dos  ouvintes,  e  eles  têm  razão,  e 

também queremos que funcione direito.  E as respostas não são 

satisfatórias.  Respostas como: problema do transmissor.  Ora, isso 

não é justificativa, problema do transmissor.  Não tem manutenção 

nesse transmissor?  Tem que trocar o transmissor?  Temos que 

resolver isso.

O SR. PAULO RUFINO (Diretor Geral) – Com licença. 

Queria dar um informe que acabo de receber do Chefe de Gabinete, 

o Otávio, dizendo que Tereza, pouco antes de viajar, editou uma 

portaria,  uma  norma  pela  qual  ele,  a  chefia  de  gabinete,  vai 

acompanhar a resposta das áreas que deveriam responder à essas 

demandas das Ouvidoria.  Então, queria fazer um pedido ao Lalo, 

que além de me copiar, copie também o chefe de gabinete, que vai 

atuar junto a essas diretorias, vai fazer um acompanhamento das 

respostas  e  vai  gestionar  para  que  os  diretores  competentes 

respondam, enfim, acabar com esses dados que já tenho aqui.

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

Presidência da República) – Queria tocar em dois pontos do informe 

do Lalo, que me parecem importantes.  Um, relativo à agência, é o 

fato  da  editoria  de  cultura  e  arte.   Entendo  as  dificuldades  da 
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agência,  mas  talvez  porque  a  agência  esteja  com  uma  visão 

pequena sobre o que é uma editoria de cultura e arte.  Qual é a 

dificuldade  que  a  maioria  dos  jornais  de  alcance  nacional?   A 

editoria  de cultura  e  arte,  nos  grandes jornais  televisivos é  uma 

coisa rara, porque de um modo geral a cobertura de cultura e arte 

cobre a indústria cultural, os lançamentos da indústria cultural, e os 

lançamentos de um modo geral são localizados, lançamentos em 

São Paulo, lançamentos em Belo Horizonte.  Então, é coberto pelas 

editorias  locais,  os  jornais  locais...   Pegue a  TV Globo,  Record. 

Eles  cobrem  bem,  mas  nos  jornais  locais,  a  cultura  e  arte,  e 

nacionalmente não conseguem cobrir.  Acho que para ter cultura e 

arte na Agência Brasil tem que ter uma discussão sobre o que é 

uma cobertura de cultura e arte, e arte de caráter nacional, porque 

não vai  ser  local.   E acho que não deve ser  a cobertura só ou 

principalmente  da  indústria  cultural.   Acho  que  tem  coisas 

extremamente importantes, em cultura e arte, que interessa a todos 

os leitores que podem gerar informação que é passada para jornais, 

para  tudo  isso  que  não  é  feito.   Acho  que  tem  que  ter  uma 

discussão boa sobre o que é cultura e arte num veículo de caráter 

nacional.   E isso está ligado em não ser caudatário  da indústria 

cultural,  como são praticamente todos os cadernos e programas, 

etc., dos jornais e televisões.

A segunda questão é o seguinte.  Já não é a primeira 

vez  que  aparece  reclamações  de  mudanças  de  horário  de 

programação sem um aviso.   Sinto  isso,  me incomoda também. 

Acho  que  se  trocar  programação  é  uma  coisa  mais  ou  menos 

normal.  Esse é um hábito cultural, e hábito cultural você não troca 
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da noite para o dia.   O jovem ou a criança que está vendo um 

programa,  vai  lá  e  espera  encontrar,  se  não  encontra  se 

surpreende, ela se sente tratada sem respeito.  Não estou dizendo 

que não pode mudar programação.  Pode mudar programação, mas 

isso tem que ser objeto de uma preparação, tem que ser objeto de 

um critério, não pode ficar testando.  Ninguém testa mudança de 

programação em televisão.  Quer dizer, o sujeito vai com calma, se 

vai  testar  faz uma qualitativa antes,  porque tem que ir  com uma 

margem de erro muito pequeno.  Já vi mudanças de programação, 

e queria entender o critério muitas vezes.  Não vou nem discutir o 

critério,  mas  só  acho  o  seguinte,  na  TV  Brasil  se  muda 

programação com mais freqüência do que acho aconselhável.  Isso 

é uma discussão que é preciso ter internamente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos o Ministro Juca, o Mário.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro da Cultura) – Estamos sediando o comitê do patrimônio 

mundial.   É  a  reunião  mais  importante  da  Unesco,  é  quase  tão 

importante quanto a reunião que aconteceu em Copenhague sobre 

o  meio ambiente,  é  um pouco menos importante porque o meio 

ambiente tem uma emergência pela natureza do tema.  Mas á uma 

reunião disputadíssima.  No sábado tinham mais de mil, quase mil e 

quinhentas  notícias  na  imprensa  mundial  sobre  a  nossa  reunião 
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aqui.   Fui  capa, por ser presidente da reunião, em Bangcoc, em 

várias capitais do mundo, em jornais ingleses.  Enquanto isso, no 

Brasil, a cobertura foi medíocre, primeiro porque o Brasil não trata 

muito das questões internacionais, a não ser para dar uns “cacete” 

no Celso Amorim, usam muito isso.  Mas não tem uma reflexão.  A 

imprensa  brasileira  não  consegue  acompanhar  essa  velocidade 

com  que  o  Brasil  está  se  tornando  um  player  na  comunidade 

internacional.  E em se tratando de tema cultural, menos ainda.  A 

gente  sedia  uma  reunião  dessa  importância,  tem  180  países 

representados  aqui,  tinha,  por  exemplo,  o  Vice-Ministro  do  Irã, 

tinham  pessoas  importantes,  não  eram  só  ministros  da  cultura, 

tinham  pessoas,  chanceleres,  e  a  imprensa  em  geral  deu  um 

tratamento...  À época quis questionar o sistema de licitação para 

produzir o evento, uma bobagem, porque ali está tudo correto, eles 

mesmos admitem que está tudo correto.  À Época se prestou a ser 

veículo de uma das empresas que concorre ao sistema geral de 

eventos  na  Esplanada  dos  Ministérios.   Os  outros  jornais  nem 

quando  o  Brasil  conseguiu,  depois  de  nove  anos,  quase  uma 

década, ter mais um bem reconhecido como patrimônio mundial.  O 

Globo,  talvez  a  notícia  não  chegue  a  esse  tamanho,  e  não  me 

lembro  os  outros;  A  Folha  também deu  alguma  coisa  pequena. 

Quer dizer, tem um diferencial possível.  Se a gente ultrapassa o 

limite da imprensa pública...  Estou dando isso como exemplo, uma 

coisa que há repercussão enorme.  As coletivas, a maioria foi de 

agências internacionais,  Reuters,  China; e a nossa imprensa teve 

pouca participação.  Não posso fazer o balanço, porque estou lá 

dirigindo, não estou acompanhando, recebo releases, mas sempre 

a queixa era pouca presença da imprensa brasileira.
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Então, acho que a nossa rede pública, rádio e televisão, 

poderia ter emplacado uma abordagem diferente.  Não acho nem 

que  não  devemos  dar  atenção  aos  lançamentos  da  indústria 

cultural.   É  inevitável,  porque  eles  têm  uma  audiência,  têm 

interesse.  Mas tem coisas importantes, que despertam interesse 

enorme,  mas a  imprensas não tem sido capaz de transmitir,  de 

pulsar, de informar, de tratar o tema na complexidade que exige. 

Olha, teve Galápagos, onde Charles Darwin percebeu a evolução, 

foi um tema importante de discussão, teve o Atol de Biquíni, que 

além  de  ter  nominado  um  tipo  de  roupa  feminina,  tinha  uma 

característica mais importante, que era o lugar onde os americanos, 

na década de cinqüenta jogava bomba atômica.   E a população 

vem resistindo de lá para cá, parte da população se transferiu para 

a área, e hoje o comitê do patrimônio mundial reconhece a atitude 

de resistência como parte do patrimônio mundial, parte da memória. 

Tivemos uma quase guerra entre Tailândia e Cambodja, que foi o 

Governo brasileiro que negociou a paz entre eles, porque já tinha 

movimento  de  tropas;  enfrentamento  do  patrimônio  palestino, 

apesar  de ainda não ser  estado-membro,  porque ainda não tem 

estado,  conseguimos  pactuar  com  o  Estado  de  Israel  o 

reconhecimento, e por aí vai.

Quer  dizer,  não  é  possível  que  a  gente  não  possa 

encontrar meios jornalísticos de passar para a população brasileira 

essa nova realidade de, por exemplo, abrigarmos a reunião mais 

importante no âmbito da Unesco, que é a perna cultural de ciência e 

tecnologia, e de educação.
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Tenho  impressão,  Franklin,  que  seria  bom  que  se 

programasse um debate,  um seminário,  algo que preparasse um 

pouco para esse tratamento mais qualificado nessa área de arte e 

cultura,  porque  estou  dando  um  exemplo,  mas  são  muitos 

exemplos,  que  poderíamos  até  irmos  nos  diferenciando, 

conquistando  o  público,  criando  uma  marca  de  tratamento  para 

além do mercado, e coisas do gênero assim.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Presidente, pegando um gancho do Ministro Juca, o 

Presidente Lula tem feito viagens aí pelo mundo inteiro, os menores 

países, África e tudo.  Temos acompanhado todas essas viagens 

para a Índia, China, Cabo Verde, São Tomé, Lesotho, África do Sul, 

etc.   O interessante  é  que  como vendemos hoje  em noventa  e 

tantos países e sempre vão grupos grandes de empresários nessas 

viagens, fui muitas vezes entrevistado pela Globo, pelo Jornal Valor, 

pela Bandeirantes, e nunca a TV Brasil me procurou.  Isso que o 

Ministro Juca fala é exatamente isso, é o mesmo que estar fora de 

um sistema desses num esforço monumental que o governo federal 

está fazendo de vender o Brasil para o mundo inteiro.  Então, era 

importante  que  a  TV  Brasil  acompanhasse  essas  missões  do 

Presidente Lula, onde ele for, ou quem for do Governo, que vai...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 
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Presidência da República) – Mas ela está presente em todas.  Não 

é em uma ou outra, é em todas.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 
MARTINS – Nunca tive contato.

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

Presidência da República) – Pode não estar saindo na televisão, 

mas que está indo está.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Parabenizo as palavras do Ministro Juca.  Acho muito importante. 

Agora, quero dizer que essa deficiência não é só na área de artes e 

cultura  no  jornalismo  brasileiro,  é  em  praticamente  toda  a  área 

internacional, ou mesmo na área política.  Até vou mais longe, acho 

que caberia aqui isso ser estendido aos cursos de jornalismo do 

país,  que  preparam  jornalistas  para  um  tipo  de  jornalismo  com 

apenas  uma  característica.   Isso  é  outra  discussão,  que  estou 

adiantando, para esse seminário que você colocou, acho que deve 

ser debatido.  E também deve ser lembrado porque não nos cursos 

de  jornalismo  ter  uma  cadeira  de  mídia  pública,  porque  hoje 

estamos preparando jornalistas e comunicadores para determinada 

área.  Então, se fala em mídia pública nas escolas de comunicação, 
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é algo que vem de outro planeta, que é muito importante, porque 

vamos preparar jornalistas apenas para o jornalismo de mercado? 

Por que não a cadeira de mídia pública.

Quero lembrar, também, Juca, que no Rio de Janeiro foi 

realizado, há duas semanas, um festival muito importante, festival 

de teatro de língua portuguesa.  Ainda é muito pouco, pela extensão 

e  pela  importância.   Eu,  pelo  menos,  tive  acesso  ao  teatro  de 

Guiné-Bissau,  e  de  graça.   Então,  acho  que  poderia  ter  sido 

valorizado mais pela mídia, pela TV Brasil e pelo rádio.  E outros 

exemplos mais, teriam aos milhares.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Depois  dessa 

conversa  de  alto  nível  iniciada  pelo  Ministro  Juca,  fico  até  meio 

acanhado de voltar a uma questão de cozinha.  O Lalo me passou 

uma série  de  perguntas  de  natureza  técnica,  para  que  tomasse 

conhecimento e manifestasse alguma opinião, caso interessasse; e 

retomando a pergunta que foi colocada pelo Ministro Franklin, de 

quais são as diretorias que estão tratando dessas questões, tenho 

impressão de que existem dois grupos de questões,  entre essas 

várias aqui, que não existem diretorias dentro da estrutura da EBC 

que estão adequadamente preparadas para lidar com a questão. 

Uma, são as reclamações de telespectadores que assistem a EBC 

através da NET, ou das TVs a cabo.  Qual a resposta padrão que a 

EBC tem dado?  É que isso é um problema da NET, que aí junta lá 

o processo dele, o cabo, o processo, carta-exemplo, etc., etc.  Ou 

seja, joga a responsabilidade ou de volta para o telespectador ou 
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pedindo para ele reclamar com a operadora de TV a cabo.  Acho 

esse um procedimento errado.  Qualquer empresa normalmente se 

preocupa  não  apenas  com a  produção,  mas  também com seus 

canais  de  distribuição.   Então,  pegando  um  exemplo  básico  do 

supermercado, quantas vezes vamos ao supermercado e tem lá, 

por exemplo, funcionários da Coca-Cola arrumando a prateleira, e 

aí você vai pedir informação para ele onde estão as fraldas e ele vai 

falar,  não,  o  senhor  me  desculpe,  mas  não  sou  funcionário  do 

supermercado, sou funcionário do fabricante de refrigerantes.  Ou 

seja,  o  fabricante  de  refrigerante  se  preocupa  tanto  com  o  seu 

produto que coloca uma equipe de funcionários, ou várias equipes 

para irem lá na ponta de venda, que não é dela, para cuidar, para 

verificar se o produto está adequadamente disposto, arrumado, se 

está limpo, etc.

Então,  acredito  que  a  EBC  deveria  ter  essa  mesma 

preocupação, ou seja, deveria ter um órgão, uma diretora, ou sei lá 

o que seria esse órgão, mas uma pessoa que fosse responsável por 

pegar  essa questão aqui,  porque questão de audiência na TV a 

cabo  não  é  uma  questão  meramente  técnica,  envolve  aspectos 

técnicos, jurídicos e comerciais.  Então, tem que ser uma pessoa 

capaz  de  lidar  com  todo  esse  conjunto  e  dar  uma  resposta 

adequada,  inclusive  indo  lá  na  TV  a  cabo  cobrando  o  devido 

tratamento  do  sinal.   A  impressão  que  tenho,  também,  é  que 

algumas vezes a operadora de TV a cabo acaba degradando o sinal 

da  EBC  além  do  que  seria  razoável.   Então,  não  basta  o 

telespectador reclamar.
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Outro  conjunto  de  questões  se  refere  ao  acesso  á 

internet,  não  só  da  Agência  Brasil  como  a  todos  os  sites. 

Reconheço o trabalho do pessoal da informática, um trabalho muito 

bonito, embora esteja me devendo acesso à intranet há dois meses 

–  mas isso  não  tem nada a ver,  não denigre  nem um pouco o 

trabalho da sua equipe.  Como vejo essa questão?  O pessoal de 

informática  é  muito  bom no  que  eles  fazem,  ou  seja,  lidar  com 

máquinas.  A organização de uma página, de um site de internet, 

deveria ser deixada a cargo de profissionais de comunicação que 

vejam aquilo como mídia não como bits e bytes.  Então, pegando o 

exemplo  da  minha  empresa,  temos  uma  equipe  de  informática 

muito  boa,  que  cuida  de  toda  infra-estrutura  de  informática,  de 

computadores; e temos uma equipe na área de marketing que cuida 

do  design  do  site,  do  conteúdo.   Então,  acho  que  falta  esse 

tratamento na EBC.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA 
(Ministro da Cultura) – Vou pedir desculpas, mas vou lá encerrar a 

reunião, a que falei, da UNESCO, pois já vieram aqui me buscar.

Acho a idéia do seminário importante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Vamos dar continuidade, pois ainda temos dois 

pontos de pauta.  Vamos ver se fechamos.  Temos três pessoas 
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inscritas:  Ana Maria,  Nereide,  Garcez e Paulo Rufino.   Isso tudo 

sobre a discussão da Ouvidoria.

O SR. PAULO RUFINO (Diretor Geral) – No meu caso é 

sobre uma resposta ao Conselheiro Takashi.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Que é um comentário sobre um assunto da 

Ouvidoria.

A audiência nem ainda começamos a discutir.  A síntese 

vocês  receberam  e  temos  que  dar  os  encaminhamentos 

necessários.  Ana, por favor.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO –  Vou  reforçar  a  boa  proposta  do  Ouvidor,  de  ter  um 

personagem para dialogar com as crianças, dentro da programação 

da TV.  Trabalhei muito tempo com criança e adolescente, como 

jornalista,  e  considero  que  seria  uma  ótima  alternativa.   É 

interessante  que  a  TV  Brasil  visse  como poderia  viabilizar  essa 

interatividade com as crianças e os jovens que estão assistindo ao 

programa.
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Então,  vou  reforçar  a  necessidade  que  o  Ouvidor  já 

trouxe para nós.  Já é a segunda vez que ele traz essa questão.  Na 

reunião passada ele também trouxe rapidamente, e considero que 

seria uma alternativa muito interessante, a ser estudada, o formato, 

como seria, enfim, a forma mais criativa e mais interativa para que 

as crianças pudessem saber.

E outra questão que tem a ver também com o que o 

Ouvidor trouxe, é que também como telespectadora percebo que 

esse  aviso  para  os  adultos,  por  exemplo,  da  mudança  da 

programação  é  muito  tímido.   Seria  importante  que,  nesses 

interprogramas, nós, adultos, fora nós do Conselho que acompanha 

mais de perto, para que soubéssemos quando a programação vai 

ser alterada.  Acho que é importantíssimo que isso seja feito para o 

público em geral, e para as crianças essa questão do personagem 

considero que deve ser estudada a possibilidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Gostaria de aproveitar essa oportunidade que 

estamos  tocando  no  assunto  da  mudança  na  programação,  e 

solicitar à Diretoria Executiva que comunique antecipadamente ao 

Conselho sobre essas mudanças.  Temos seis câmaras temáticas 

funcionando, temos algumas consultorias já contratadas que estão 

avaliando  a  grade  da  TV,  e  essas  mudanças  vão  causar, 

certamente, nessa avaliação, problemas sérios.  Se soubermos com 

antecipação  sobre  as  mudanças  na  programação,  poderíamos 

indicar  a  esses  consultores  que  estão  ajudando  as  câmaras 
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temáticas  nessa  nova  avaliação  ou  na  mudança  de  plano  que 

temos.  É um contrato que a própria EBC faz com os consultores, 

com  as  universidades.   Então,  que  sejamos  comunicados 

antecipadamente dessas mudanças que virão, certamente ocorrem 

na  dinâmica  da  TV,  mas  que  comuniquem  ao  Conselho  com 

antecedência.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Muito  boa  sua  sugestão,  porque  a  mudança  de  grade, 

constantemente recebemos aqui,  como surpresa, todas coloridas, 

toda bonitinha,  mas já  pronta.   Não digo tudo,  mas que a parte 

principal e mais importante seja analisada conosco.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Diretora Nereide.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 

Só um informe rápido, porque o Lalo, e depois o Franklin, citaram a 

questão da necessidade de a Agência ter uma cobertura na área de 

cultura.  Só informar que ontem foi o meu primeiro dia, tive uma 

reunião com o Ivani e já existe, até a própria equipe da agência está 

mais consciente de que isso é necessário.  Então, devemos fazer, e 

ficou claro, na conversa que tive com ele, que não queremos fazer 

agenda cultural, falar de espetáculos, ter agenda de horários, mas 
67



queremos fazer uma cobertura diferenciada.  Isso está caminhando 

e acho que essa demanda vai ser atendida rapidamente.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

–  A  informação,  também  rápida,  para  o  Conselho,  é  sobre  a 

aquisição de transmissores para rádio…  A diretoria executiva já 

aprovou a aquisição de transmissores para as rádios, inclusive para 

a Nacional AM; claro que isso é um valor muito alto e depende da 

disponibilidade e  sempre da prioridade,  que muitas  vezes não é 

determinada por nós mesmos.  Mas, por exemplo,  para citar,  há 

necessidade de investimento na digitalização, até por força de lei. 

Então, há uma ordem de prioridades que está sendo feita de acordo 

com a disponibilidade financeira.  Mas a decisão de adquirir novos 

transmissores  para  as  emissoras  de  rádio  já  está  tomada,  e 

deverão ser adquiridos na medida da possibilidade dos recursos.

CONSELHEIRA  MARIA  DA  PENHA  MAIA 
FERNANDES –  Gostaria  de  colaborar  com  a  posição  da  Ana 

Veloso, em relação ao que o Sr. Laurindo falou, sobre um boneco 

fazendo um diálogo com a criança, acho que esse boneco poderia 

ser analisado por nós, do Conselho Curador, talvez concurso para 

criação desse boneco, e da importância desse boneco estar dando 

mensagens  na  televisão  também.   Na  hora  que  esse  boneco 

aparecer que a criança esteja atenta e já escute a sua voz.  Com 

certeza esse boneco vai passar uma mensagem positiva para essa 
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criança.   Por  exemplo,  na questão da vacinação, na questão da 

comemoração  do  Dia  do  Índio,  do  Aniversário  da  Lei  Maria  da 

Penha,  para  essa  criança  ir  conscientizando  sobre  seus  direitos 

cívicos  também.   Era  essa  a  minha oportunidade de  falar.   Um 

“brasilzinho”.

O  SR.  PAULO  RUFINO (Diretor  Geral)  –  Queria  me 

reportar, em parte, à fala do Conselheiro Takashi.  Temos, sim, tido 

essa  preocupação  de,  principalmente  as  distribuidoras  de  cabo. 

Temos  ido  com  freqüência,  eu  mesmo  fui,  no  tempo  em  que 

tínhamos a superintendência de rede, uma pessoa que lidava com 

as emissoras a  cabo,  as  distribuidoras,  e  agora,  em São Paulo, 

temos tido a presença constante da engenharia, junto à NET.  E no 

Rio também, tivemos problemas sérios de som junto à NET, para 

falar  de  um exemplo  claro,  tivemos  gente  da  nossa  engenharia 

fazendo a regulagem do equipamento  da  NET,  o  que na minha 

opinião é  um absurdo,  porque devia  chegar  lá  e  dizer,  escuta... 

Não,  mas  tivemos  que  ir  lá  nós  mesmos  aferir  os  aparelhos  e 

regular.

Acontece que eles voltam a mexer.  Quero me reportar a 

um programa Um de Lá Para Cá,  que foi  feito  há pouco tempo 

atrás, que deu umas travas no ar, mas uma travada violenta.  Para 

quem viu  aquilo  no digital,  como estava vendo em casa,  não vi 

nada, e quando chego à emissora de manhã: mas acabaram com o 

meu programa, e não sei o quê.  Onde você estava vendo?  Na 

NET.  Vá ver o que é.  A NET nos deu um relatório de que tínhamos 
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mandado um sinal com uma qualidade superior ao que eles podem 

processar.  É um pouco como quem manda muita água para um 

cano  pequeno,  para  dar  um  exemplo,  digamos  pueril.   Mas 

aconteceu isso: o excesso de qualidade da entrega do sinal da TV 

Brasil à NET causou um problema para a TV Brasil.  A TV Brasil 

teve  que  reduzir  a  sua  qualidade  para  enfrentar  os  parâmetros 

técnicos da NET, o que é um absurdo, na minha opinião.

Por  outro  lado,  isso  também  envolve  questões 

comerciais,  como  o  senhor  falou.   Então,  não  é  um  problema 

simples.  Vamos à gôndola ver se o nosso produto está sendo bem 

exibido, só que de um lado, assim que mexemos, saímos de lá, não 

podemos  ficar  lá  o  tempo  todo,  e  eles  tornam  a  desfazer  a 

regulagem e aí ou temos som baixo ou temos esse problema que 

estou relatando agora, do excesso de sinal.  Em São Paulo tem um 

sinal  digital  muito  bom.   Como  a  emissora  é  nova,  comprou 

equipamentos novos para se aparelhar.  Então, ali em São Paulo, 

não  temos  o  problema  que  temos  no  Rio  de  Janeiro,  onde  o 

equipamento  é  mais  antigo  e  está  sendo  substituído  agora. 

Tivemos que fazer licitações, essa coisa toda, e o equipamento no 

Rio está sendo totalmente trocado.   Mas em São Paulo,  não, já 

começou do zero e com digital,  sinal ótimo.  Tanto que estamos 

exibindo alguns programas para a população paulista, na exibição 

de São Paulo, e não na exibição do Rio, para que o paulista veja o 

Três a Um ou o Nassif, é diretamente do sinal nosso, digital, que é 

um  sinal  melhor  do  que  podemos  oferecer  a  partir  do  Rio  de 

Janeiro,  por  enquanto.   Em pouquíssimos  meses  isso  vai  estar 

mudado.
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Mas temos que enfrentar uma outra empresa, com as 

suas gerências, suas dificuldades.  Na NET, como na TVA – agora 

tenho uma visita à TVA agendada para a semana que vem, e vou 

com nossa engenharia lá – tenho certeza que a recepção é ótima, 

tapinha nas costas, isso e aquilo, mas dois dias depois vamos estar 

com os mesmos problemas, porque eles não têm volume de banda 

para  envelopar  todo  mundo.   Simplesmente não  têm.   Eles  têm 

canais demais no ar.  A questão é que essas operadoras têm que 

tirar  alguns canais  para  pode oferecer  mais  banda a todos  nós. 

Essa é uma questão meio técnica, mas é exatamente isso, é disso 

que se trata.

Agora, não temos negligenciado esse aspecto, porque a 

nossa engenharia tem orgulho de ir lá.  Aliás, são companheiros de 

trabalho, são engenheiros que trabalham no mesmo mercado, se 

dão bem, são amigos.   Então,  temos tido um contato constante, 

tanto no Rio quanto em São Paulo, com a engenharia seja da TVA 

seja da NET.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada.  Temos um  coffee break de cinco 

minutos,  e  um  convite  da  empresa,  de  visitar  essa  nova  sede. 

Então, gostaria de saber se vocês querem visitar agora ou esperar 

que a empresa toda se mude, para depois fazer essa visita.
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Temos ainda dois pontos de pauta a discutir, que é a 

audiência e o regimento.

Aguardamos mais um pouco?

Então,  vamos  a  um  coffee  break de  dez  minutos  e 

retornamos.

(Intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos  conversar  agora  sobre  a  audiência 

pública.   A  idéia  aqui  é  que  possamos  fazer  uma  avaliação  do 

formato da audiência, da forma como ela foi conduzida, os pontos 

fortes,  os  pontos  fracos,  e  depois  dar  o  encaminhamento  dos 

pontos que os conselheiros julgarem serem necessários aprofundar, 

ser discutidos.  Todos receberam a síntese da audiência, dividida 

entre comentários diversos sobre a programação, tem a parte de 

crítica  e  elogios,  e  sugestões;  depois  vai  para  cada  um  dos 

programas que foram citados na audiência, tem uma síntese dos 

comentários,  Sem  Censura,  Observatório  da  Imprensa,  Cinema, 

Dramaturgia e Documentário, Programação Infantil, ABC do Ziraldo, 

que foi bastante comentado nessa audiência; programação juvenil, 

jornalismo,  programação  esportiva,  programação  musical, 

programas religiosos, cidadania, inovação, conteúdo colaborativos, 

programas humorísticos.  Por que não tem humor na TV pública? 

Esse foi um grande questionamento, e não tem programa de humor 
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na  TV  e  nem na  rádio.   Produção  regional,  canal  internacional, 

acesso,  até  relações  trabalhistas  apareceu;  e  algumas  questões 

dirigidas  diretamente  ao  Conselho  Curador,  que  foram  duas 

questões.  E, depois, a mesma coisa para as emissoras de rádio da 

EBC.  Bem menos perguntas, mas também tem alguns comentários 

e sugestões para a rádio.

Todos receberam essa síntese.  Tivemos 205 pessoas 

presentes,  foram feitas  37 intervenções,  45 manifestações foram 

entregues por escrito,  1.500 pessoas conectaram-se pelo site da 

EBC, sendo que 300 delas participaram do chat,  on line, e ainda 

tem mais uns números que não temos, que é o do acesso da NBR, 

da TV por assinatura e por internet.

Logo em seguida, receberam essa síntese, a transcrição 

da audiência, e depois o Diogo preparou a síntese, dividida dessa 

forma que comentei com vocês.

Então, temos que dar os encaminhamentos com relação 

ao que fazer com essas sugestões e discussão que tivemos lá.  A 

minha avaliação, logo de início, é que deveremos nos reportar às 

câmaras temáticas.  Acho que devem ser aprofundadas todas as 

colocações e sugestões, críticas, às câmaras temáticas, para que 

elas  discutam,  aprofundem mais  esse tema,  para podermos nos 

manifestar publicamente com relação a isso, porque eles esperam e 

prometemos,  naquele  dia,  que  iríamos  dar  um  retorno  aos 

participantes da audiência.
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E a outra é fazer uma avaliação da audiência mesmo, 

ver o que vocês acharam do formato, se é isso mesmo, se vamos 

mudar.  Vamos ter uma próxima audiência marcada para dezembro, 

ainda está aberto o tema, não temos ainda a temática, tem outras 

coisas a serem resolvidas antes, mas já podemos pensar no tema e 

no formato da próxima audiência, se repetimos o mesmo formato ou 

não.

Então, vou abrir a palavra a quem quiser se manifestar. 

Alguns conselheiros tiveram que sair,  justificadamente.  Temos o 

Conselheiro Paulo e o Conselheiro Mário já inscritos, e quem quiser 

se manifestar, por favor, se inscreva.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Posso  começar?   Em  primeiro  lugar,  gostaria  de  saudar  a 

realização dessa audiência, que para mim foi realmente muito boa. 

Devo dizer que atribuo, em parte, o êxito dela a ter sido realizada na 

Rádio Nacional do Rio, o que demonstra mais uma vez, como bem 

disse o nosso Lourival ali, a importância da rádio.  A rádio é um imã, 

ela foi um atrativo para aquele público, para as pessoas que dela 

participaram,  muito  ao  contrário  daquela  anterior  audiência,  feita 

aqui em Brasília, que a meu ver foi muito fraca.

Não vou me estender sobre toda audiência, e acho que 

nem teremos tempo para isso, mas gostaria de destacar algumas 
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coisas, não só sobre a televisão, mas como também sobre a rádio.

Vamos começar pela programação da TV.  Aqui é um 

elogio ao Três a Um, belíssimo programa.  Embora deva fazer uma 

observação pessoal, como jornalista.  Quando vi a entrevista com a 

presidenciável Dilma Rousseff, no Três a Um, achei sinceramente, 

da parte do jornalista ali presente, certa agressividade, essa coisa 

do jornalista querer botar a faca no pescoço do candidato.  Acho 

que isso não é uma coisa simpática.  Mas, enfim, isso já ocorreu até 

depois da audiência.

Outra observação que faria é que está aqui ao meu lado 

o Ministro Franklin Martins, e alguém disse que nunca viu o Ministro 

Franklin Martins na TV Brasil, e pergunta se ele não poderia ter um 

programa.   Eis  aí,  o  Presidente  da  Secom,  mais  tarde,  talvez 

passadas as eleições, ter lá um programa.

Quero  destacar,  também,  uma observação  que quero 

valorizar,  que a TV Brasil deve dar mais espaço para programas 

sobre a Amazônia.   Já falei  aqui,  e  isso está citado também na 

questão da rádio, ouço, lá no interior de Santa Catarina, em ondas 

curtas,  a Rádio Nacional  da Amazônia,  e ela é  muito ouvida no 

exterior, no mundo inteiro, e continua tendo um horário morto, da 

meia noite às quatro da manhã, onde entra uma emissora chinesa 

em cima.  Acho que aquele horário poderia ser melhor aproveitado, 

e  até  poderia  mesmo  ser  convidadas  as  Forças  Armadas,  que 

fazem  um  belíssimo  trabalho  de  defesa  do  nosso  território 
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amazônico, principalmente o Exército, e que divulga esse trabalho 

através  de  outras  emissoras  constantemente  temos  visto  no 

Fantástico, na Globo, no Sérgio Chapellin.  Poderíamos ter da meia 

noite às quatro da manhã, quando muitos barqueiros, pescadores, 

viajantes dos rios da Amazônia estão lá sem ter a oportunidade de 

ouvir a Rádio Nacional da Amazônia, que mereceria ter esse horário 

ocupado.  Foi uma sugestão que foi tocada aqui.

Sem Censura.  É um programa que só recebe elogios. 

Realmente  muito  interessante.   Observo  que  é  um  programa, 

sempre observei que é muito assistido por pessoas idosas.  Aliás, 

há aqui uma observação, de reforçar os programas para a terceira 

idade.

Quero concordar, também, com uma observação de um 

dos membros da assistência, que estamos exibindo poucos curta-

metragem,  acho  que  poderíamos  ter,  a  produção  de  curta-

metragem no  Brasil  é  gigantesca,  já  exibimos,  mas  poderíamos 

passar mais, já que a TV comercial não se interessa muito por essa 

área.   Houve um momento,  na  época da  Embrafilme,  quando o 

Ministro Celso Amorim era até Presidente da Embrafilme, em que 

foi feita a lei de obrigatoriedade do curta-metragem nos cinemas, e 

infelizmente essa lei caiu, e hoje para se assistir ao curta-metragem 

praticamente só na televisão.

Há uma crítica à seleção de filmes.  Nós, lá da comissão 

da  câmara  de  cinema,  já  pedimos  e  já  recebemos  –  aliás, 
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agradecemos –, a relação dos filmes já exibidos.  Há uma crítica 

sobre só passar filmes antigos e tal.  Então, é um assunto para ser 

examinado, e depois a câmara vai ver isso.

Vários elogios ao Ziraldo.  Realmente é muito bom, a 

criançada gosta dele.

Uma  coisa  que  queria  dizer  sobre  o  jornalismo,  nas 

críticas e elogios.   A TV Brasil,  apesar de mudar,  como disse o 

Ministro  aqui,  constantemente,  de  grade,  ela  não  interrompe,  às 

vezes, a programação para dar uma notícia importante, de última 

hora.  Acho que isso o Departamento de Jornalismo tem que estar 

sempre atento para dar um flash, certos flashs sobre assuntos que 

estão  acontecendo a  todo  momento,  gravíssimos.   Não  como a 

televisão comercial tem feito muito na área do crime, não é isso, 

mas desastres naturais, problemas de meio ambiente, estamos na 

época das queimadas, coisas que merecem uma interrupção.

Elogios  à  música.   Realmente,  poderíamos  aproveitar 

muito.   O público que vê música na televisão é cada vez maior, 

porque as pessoas chegam em casa estressadas, cansadas, com a 

cabeça cheia e gostam de ver.  Vejo a popularidade imensa do Sr. 

Brasil, lá na de São Paulo.  E posteriormente o nosso Samba na 

Gamboa.

Até encaminhei ao Ministro: a TV Brasil, mais tarde, com 

o tempo,  precisa colaborar  mais com uma política  de estado no 
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Brasil,  que  está  sendo  definida,  que  é  do  combate  às  drogas, 

principalmente ao crack, que realmente é uma praga que está se 

disseminando.   Não existe  bairro,  cidade pequena brasileira  que 

não tenha hoje alguém vendendo crack à noite, porque é barato, e é 

uma  coisa  que  está  sendo  combatida.   O  Judiciário  de  Santa 

Catarina  está  fazendo uma campanha Paternidade Responsável, 

que acha, depois de muitos estudos, que só a presença dos pais e 

mesmo de casais separados normalmente é que colaboram para 

evitar que a criança seja dominada pelo tráfico.  Então, achei essa 

observação muito coerente.

Sobre os idosos já falei.

Produção regional, temos feito alguma coisa, mas não é 

fácil fazer uma produção regional, é um pouco cara.

Falta  um pouco  de  humor.   Falta,  falta.   Como dizia 

aquele editor do Pasquim, criticando o Versos, no qual a Tereza 

colaborou:  esse  jornal  não  tem humor.   Mas,  enfim,  são  coisas 

assim.

Quero  ressaltar,  passando  já  direto  para  o  rádio.   A 

Rádio Nacional é um dos maiores patrimônios do Brasil, são sete ou 

oito emissoras, hoje quase todas reduzidas a insignificância, muita 

gente pensou que acabou.  Lourival tem falado isso aqui.  Concordo 

inteiramente que a Rádio Nacional seja  revitalizada em todas as 

suas freqüências, Ondas Médias, Ondas Curtas, Short Wave.  Não 
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é  tão  difícil.   Vejam os  elogios  aqui  para  a  Rádio  Ministério  da 

Educação, que hoje é dificílima de pegar no interior, mas enfim uma 

rádio maravilhosa.  Diz um aqui: cresci ouvindo a Rádio Nacional, 

meu avô e meu pai ouviam, e ainda continuam ouvindo, porque à 

noite, os porteiros, os trabalhadores noturnos não vão ficar vendo 

televisão, grudados na telinha, eles vão ligar o seu radinho para 

ouvir.  Claro, que de preferência o radinho que tenha mais faixas de 

ondas do que apenas AM e FM.

Aqui uma observação muito interessante.  Está sendo 

muito  revitalizado  em  todo  o  Brasil  pelo  governo  atual,  pelo 

Ministério da Cultura principalmente, o Ministro Juca não está aqui, 

mas mereceria ouvir isso, a criação dessas bandas, desses coretos 

em todas as cidades.  Tenho acompanhado isso, pois sou diretor de 

Patrimônio, em Santa Catarina.  As rádios fazerem convênio com 

essas bandinhas locais que se formam a partir da população mais 

humilde e dão cultura musical ao povo.

Quanto à questão internacional sou de opinião sincera, 

morei  no exterior  mais de um ano,  e é mais fácil  você,  ouvindo 

rádio,  do  que  ter  a  ilusão  de  que  vai  pegar  uma  imagem  de 

televisão brasileira, o que é mais difícil uma CNN brasileira da vida 

lá no exterior.  A rádio, como digo, até no Japão ouve-se a Rádio 

Nacional da Amazônia onde, aliás, moram muitos japoneses.

Assim, reforço a importância, dada por essa audiência, 

que  considerei  excelente,  nessas  observações  todas  que,  aliás, 

nosso ouvidor mais ou menos conhecido, por isso não falei aqui, 

conhecido  e  mais  ou  menos  com as  críticas  que  o  ouvidor  me 
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recebendo.

Parabenizo  a  condução  e  a  programação  dessa 

audiência.  Espero que a próxima seja também assim planejada e 

dirigida, ao contrário daquela outra que, para mim, foi um desastre, 

até estava impressionado, mas essa foi fantástica, essa da Rádio 

Nacional.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  O  senhor  tem  alguma  proposta  de 

encaminhamento dessas questões, conselheiro?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Fiz 

essas observações sobre o que li das pessoas.  Concordo que se 

siga mais ou menos a linha dessa atual, feita no Rio de Janeiro.  No 

momento, não.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ministro Franklin Martins, Mário e Ana Maria.

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

Presidência da República) – Queria começar concordando com o 
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Paulo, porque essa audiência foi muito melhor do que a anterior. 

Ela se deveu a algumas razões, mas a principal é que teve menos 

grupo  organizado  participando,  menos  estrutura  sindical 

participando, uma coisa mais difusa, embora, evidentemente, havia 

ali  um  grande  número  de  funcionários  que  participaram  e  se 

expressaram, mas o viés era discutir programação, os problemas, e 

não como das outras vezes um viés de salário, disso e daquilo que 

não fazia sentido.  Ou seja, o público participou mais de um modo 

geral, então, foi muito boa, bem melhor do que a outra.  O fato de 

ser  feita  na Rádio Nacional,  no Rio,  acabou dando mais peso à 

Rádio que, de certa forma, estava previsível,  estava programado 

que fosse assim, e foi positivo também.

Queria  levantar  alguns  aspectos.   Primeiro,  concordo 

com o que você levantou, de como lidar com as coisas.  É uma 

quantidade muito grande de sugestões, muitas pertinentes, outras 

não fazem sentido, mas é subjetivo, cada um vai achar o que faz 

sentido e não faz.  Isso deve ser tratado no âmbito das câmaras, 

pois fica mais fácil de ser tratada ali, e ver o que se acha que deve 

aproveitar,  o  que  não  cabe.   Essa  é  a  melhor  forma.   Mas  se 

pegarmos, isso aqui coincide muito com observações que temos 

recebido, que temos tido, em relação aos diferentes programas.

Entrando no factual,  no que diz  respeito  a  eu ter  um 

programa, quando deixar de ser ministro pode até ser que venha a 

ter um programa, mas enquanto for ministro...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Já 

81



tinha.

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

Presidência da República) – Eu já tinha, mas fora daqui.  Imagina 

se tenho um programa aqui, o que não vai ser?  Estou aparelhando 

a televisão, a rádio.  Poupem-se dessa.  Mas está terminando e, 

quem sabe, num outro momento possa contribuir.

Na questão da rádio, a reunião me impactou muito, e 

vou ser franco: a área da EBC onde estou mais insatisfeito é a área 

de rádio.  Acredito que até hoje na rádio não mexemos muito, se se 

pegar a rádio que se faz hoje e a rádio que se fazia anteriormente. 

Temos várias rádios, cada um faz a sua, melhorou, pode ter mais 

investimento,  pode  ter  isso,  mas,  concretamente,  não  sinto  um 

projeto  de  rádio  na  EBC  hoje  em  dia.   Aliás,  se  pegarmos  os 

depoimentos, dados, não estou querendo fazer um juízo de valor, 

mas  o  tom  era  fundamentalmente  um  tom  saudosista.   “Já  foi 

melhor, já foi assim, por que não é como no passado, e tal.”  Acho 

que  não  é  como  no  passado  porque  não  pode  ser  como  no 

passado.  A rádio no Brasil  hoje tem um papel diferente da que 

tinha no passado e não voltará a ter o mesmo papel e não pode ser 

no mesmo modelo.   Até hoje não discutimos isso claramente na 

EBC, aqui neste Conselho.

Sinceramente, acredito que não vamos ter uma cadeia 

nacional de rádio.  Rádio, no fundamental, é um instrumento local. 

Entende?  Claro que quando você tinha a Rádio Nacional, o Rio 
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gerando para o país, mas hoje em dia não teme se espaço ocupado 

pela televisa.  Isso quer dizer que não tem espaço na rádio?  Não, 

tem espaço para outras coisas em rádio e não isso.

Pessoalmente  acho  que  temos  um  acervo  muito 

importante,  não me referi  só  a  programas,  arquivos,  não,  temos 

rádios boas, rádios importantes, rádios que fazem um bom trabalho, 

cada uma fechada no seu mundinho.  E isso é que tem de alterar. 

Pessoalmente, gostaria de discutir isso.  A área de rádio dentro da 

EBC, além de ter as programações, devia ser uma grande central 

de produção de programas de rádio que pudessem ser ofertados 

gratuitamente  para  toda  rádio  que  quisesse  no  Brasil,  como  se 

fosse uma gôndola de supermercado.  Então, a rádio de Garanhuns 

quer um programa sobre samba ou um programa sobre histórico, 

que tenha tal sido feito, ela vai lá e baixa isso, e precisa apenas 

assinar.   Não é  só  rádio  pública,  não,  rádio  comercial  inclusive. 

Existe  uma  carência  de  produção  brutal  no  Brasil,  existe  uma 

vontade de fazer de programa, e temos a possibilidade de ofertar e 

não ofertamos isso, cada um fica trabalhando para cinco rádios.

O que senti lá é que houve progresso na interatividade 

entre as rádios.  Há uma interação maior entre as rádios hoje do 

que  antes,  mas  entre  aquelas  rádios,  e  quero  saber  para  fora. 

Então, acredito que se devia pensar essas rádios como um ponto 

de partida de algo que, evidentemente, também transmite, também 

bota sinal, também vai para fora, tudo isso, mas que é uma grande 

central  de  produção  de  programas  radiofônicos  que  podem  ser 

acessados e divulgados por todo o mundo, desde que o cara não 

faça dinheiro com isso, pois é público.  Acho que essa é a missão.
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Mas a gente fica: Qual é o projeto?  Vamos fazer uma 

cadeia nacional de rádio?  Então, vamos discutir se é isso.  como 

todo mundo sabe que não é isso, acaba não tendo um projeto de 

atuação nacional e atua segmentadamente cada um por si, melhor 

equipamento,  faz  isso,  investimento,  programa  mais  inteligente, 

mas, sinceramente, acho muito pouco.  E isso dificilmente vamos 

ver numa audiência pública, porque esta, de um modo geral fala 

com tom vago, falou com tom saudosista em como deveria voltar a 

ser a Rádio Nacional, como deveria voltar a ser a Rádio MEC, que 

esse programa deveria melhorar um pouquinho...  Precisamos é de 

um projeto de rádio que não temos.

Sugeri  que,  e  já  cansei  de  pedir  isso,  uma  próxima 

discussão se peça à diretoria de rádio qual é o projeto de rádio.  E 

que discutamos isso  aqui.   Pode ser  que esteja  errado,  que há 

outras  idéias  melhores,  mas  tem  de  se  discutir,  não  pode  é 

continuar  uma coisa  do  jeito  que  vai,  sem projeto.   Não  temos 

projeto de rádio.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Quem  faz  parte  da  Câmara  Temática  de 

Rádio?  Quatro pessoas.  Será que se o pessoal discutir primeiro na 

Câmara e trazer para o Conselho isso seria...

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 
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Presidência da República) – A Diretoria Executiva de Rádio deveria 

trazer um projeto para cá, independente de discutir na Câmara.  Se 

não há um projeto depois de três anos ou se tem, deve-se defender 

o projeto  que tem.  Sinceramente,  acho que o projeto que há é 

melhorar um pouco o que está aí e não um projeto mais ambicioso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Mas há alguma coisa nessa linha do que você 

falou, de oferta de programa.

O SR. PAULO RUFINO (Diretor Geral) – Iria responder 

ao Ministro, dá-me licença um instante.  Na realidade, o pessoal de 

rádio se ressente muito disso, dos investimentos necessários para a 

criação de novos programas terem sido feitos muito recentemente. 

Então, eles vêm com, não vou dizer uma batelada porque não é um 

tsunami,  mas que eles vêm com uma série de novos programas 

vêm.  Eles estão recebendo os investimentos para isso agora, e 

devem ter  apresentado isso na reunião da Câmara, imagino que 

apresentaram, porque não fiquei, mas estive lá para abrir a reunião 

e depois tive de sair, mas eles têm uma série grande de programas 

novos em criação.  Acho que eles devem trazer aqui para mostrar.

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

Presidência da República)  – Participaram da audiência pública e 

deram informações para a audiência os diretores da área de rádio. 
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Claro, sei que se está fazendo programas, não acho que não está 

se melhorando alguma coisa, acho que não há projeto.  O projeto é 

fazer alguns programas novos e melhorar alguma coisa e isso é 

muito pouco.  Por que não podemos pensar numa grande central de 

produção?  Aí, tem de ter “vendas”, alguém que bate na porta da 

Rádio Brasil afora e dizer: “Tenho esse catálogo, aquele programa. 

Você quer alguma coisa?  Isso é de graça.” Aliás, a Agência Brasil 

devia fazer a mesma coisa e também não faz.  “A gente faz o nosso 

trabalho e quem quiser que pegue.”  Não, temos de vender.  Temos 

de correr atrás.

Sinceramente, não aceito o clima de que podemos estar 

satisfeitos porque estamos progredindo.  Sinceramente, depois de 

três anos temos de progredir muito mais em rádio e para progredir 

tem de ter  um projeto.   Falou o  diretor  de rádio,  falou o  diretor 

adjunto,  falou  o  outro,  e  não  senti  projeto  nenhum,  tudo  assim: 

Estamos melhorando um pouco o que já estamos fazendo.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Na reunião da Câmara de Rádio que houve em São 

Paulo, em julho, houve a apresentação desse projeto de oferta de 

programas, não sei como funciona.

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

Presidência da República) – Uma Rádio Agência.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Exatamente isso.  Não saberia explicar exatamente, 

mas existe o projeto, sim.  Evidentemente que isso pode ser trazido 

na próxima reunião aqui pela Superintendência de Rádio.

O SR. PAULO RUFINO (Diretor Geral) – Essa idéia de 

oferta  pública  de  programas,  no  caso  das  rádios,  pode  ser  que 

exista.  Temos isso como prática da Superintendência de Rede, no 

caso da televisão, mas no caso das rádios não existe isso.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Mas  há  um  projeto.   Eles  mencionaram  isso  no 

modelo americano e falaram sobre isso.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Tentando complementar, a gente tem de conhecer e, inclusive, o 

que é o rádio do século XXI, e que outras experiências, sobretudo 

na  América  Latina,  eles  têm  feito.   Na  América  Latina  é  um 

instrumento muito maior do que aqui no Brasil, é um instrumento de 

grande integração e  grande participação.   Acho que precisamos 

conhecer  ao  redor,  os  vizinhos,  as  experiências  na  Argentina, 

Uruguai,  porque  são  modelos  muito  importantes  e  que  também 

estão em processo de transformação.

Sou de uma geração em que o rádio era realmente um 
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instrumento  de  integração  e  um  instrumento  político.   A  rádio 

historicamente nos anos 60 teve uma participação muito ativa na 

tentativa de consolidação do processo democrático no Brasil, mais 

precisamente em 61.  Claro que essa rádio, esse tipo de padrão de 

rádio,  não  sei  se  não  serve  mais  ou  porque  o  mundo  também 

mudou, o mundo é outro, completamente diferente daquela época. 

Repetir  o  que  já  tinha  sido  feito,  o  que  já  era  naquela  época, 

realmente seria meio contra-senso.  O grande desafio é encontrar 

fórmulas, agora, para encontrar fórmulas temos de conhecer outras 

experiências  e  de  que  forma  essas  experiências  se  adaptam  à 

nossa realidade.

As rádios de um modo geral, não só aqui, são muito mal 

utilizadas no Brasil.  É um espaço que precisa ser aprimorado.  Não 

sei  quantas  rádios  existem  hoje  no  Brasil,  mas  são  muito  mal 

ocupadas.  Cinco mil?  Precisamos ter esse levantamento, quantas 

dessas  cinco  mil  são  ocupadas,  por  exemplo,  de  espaços  rádio 

religiosas que se transformaram em...   Não sei.   Teria de haver 

esse levantamento para a gente começar a partir para uma idéia do 

que fazer.

Em relação ao que houve na Rádio Nacional, foi muito 

importante.  Nunca tinha participado, nunca tinha visto nesses anos 

todos uma participação tão democrática de telespectadores e de 

ouvintes.  Isso foi muito importante.  Deu certo e tem de continuar 

nesse  padrão,  aprimorar  e  dar  resposta,  porque  esses 

telespectadores  e  ouvintes  estão  esperando  respostas,  se  não 

dermos resposta  será um grande furo,  grande erro.   Até podem 

perguntar:  Então,  para  que  se  realizou  uma  audiência  pública? 
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Então, o encaminhamento que a Ima deu é muito importante, as 

câmaras setoriais se ocuparem dessas respostas.

Há  uma  questão  que  queria  colocar  em  relação  ao 

humor.   O humor faz parte do contexto brasileiro.   Sou de uma 

geração  e  participei  ativamente  do  Jornal  Pasquim,  que  era  o 

humor,  humor.   Então,  está  faltando  na  rádio  e  na  televisão  o 

humor, mas não o humor barato, gratuito e até chulo, não isso.  A 

BBC me parece que há um programa de humor.  Uma vez vi num 

desses canais a cabo que transmite os programas de humor da 

BBC.  Não estou dizendo que deva se repetir  isso na TV Brasil, 

agora,  o  humor  é  um instrumento  que  precisa  ser  valorizado  e 

melhor aplicado.  Agora, o bom humor, no sentido de qualidade, e 

não  o  humor...   agora,  para  repetir  as  experiências  de  humor 

existentes  nas  TVs  comerciais  é  preferível  realmente  ficar  mal-

humorado, porque o tem aí não seria nada dignificante para a mídia 

pública.

Em linhas gerais, seriam outras questões a acrescentar. 

O tema não se esgota numa discussão aqui, num debate, precisa 

ser aprimorado e precisamos ver a maneira, não sei qual,  de se 

encontrar a fórmula da rádio no século XXI.  E conhecer o que está 

sendo feito pelo mundo afora, sobretudo aqui na América Latina.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO –  Presidente  e  demais  Conselheiros  e  Conselheiras, 

tenho também algumas questões em relação à audiência e uma 

pergunta a fazer.
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Sobre a  questão da audiência,  concordo  com que as 

câmaras devem se debruçar  sobre os temas.   E na Câmara de 

Direitos Humanos estamos tentando marcar uma reunião ainda em 

agosto,  estamos  fazendo  essas  articulações.   Há  um tema  que 

trago  essa  demanda  já  desde  antes,  desde  que  fui  nomeada 

conselheira, que é a questão acessibilidade.  Percebo que isso saiu 

na audiência.  Temos demandas de discussões de viabilização, de 

a  empresa  viabilizar  a  acessibilidade  para  as  pessoas  com 

deficiência.   Temos  aqui  algumas  questões  em relação  à  rádio, 

audiodescrição,  e  questões  em  relação  à  televisão,  que  são 

demandas da comunidade surda para que se tenha possibilidade de 

ter, além da legenda, a transmissão em Libras.

A Rádio CBN, não sei se vocês acompanharam, iniciou 

agora um trabalho de alguns programas, algumas produções, em 

que estão disponibilizando em libras, a própria Rádio CBN.  Achei 

interessante  trazer  e,  se  vocês  colocarem  no  You  Tube,  por 

exemplo, na internet, vocês vão poder ouvir e quem não escuta há 

alguns programas e reportagens que são com tradução para Libras, 

que é a linguagem que as pessoas surdas utilizam, como utilizamos 

a língua portuguesa.  É importante.

Vou levar essa discussão para a Câmara de Cidadania. 

Já  conversei  com  a  Maria  da  Penha  sobre  isso  e  era  uma 

preocupação dela também e dos conselheiros tenho essa demanda 

para a gente discutir em como podemos trazer para cá esse debate 

para dentro do Conselho.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 

Presidência da República)  – Conselheira,  permita-me um aparte, 

um esclarecimento?

A linguagem de libras realmente resolve o problema dos 

surdos, das pessoas que têm dificuldade de audição?  Porque já 

ouvi dizer que para algum tipo de pessoa que tem dificuldade de 

audição é bom, para outra não resolve nada.  Você tem informação 

sobre isso?

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Tive duas reuniões com um projeto que se chama Foto 

Libras, que tem alcance nacional, mas é realizado em Recife com a 

comunidade  surda.   A  demanda  que  eles  mandaram,  inclusive, 

participei  da Conferência Nacional de Comunicação, e fui  para o 

eixo de acessibilidade de direitos humanos.  Fiquei no Grupo 14 

onde se discutiu muito isso, e ouvi várias demandas em relação a 

isso,  à  televisão,  ao  rádio.   Essa  questão  da  libras  penso  que 

devemos discutir dentro da Câmara, ouvir as entidades e fazer um 

estudo para ver se é viável ou se não é viável, se realmente vai 

atingir.

Agora, a reclamação que tenho escutado das pessoas 

com  deficiência,  os  surdos,  dessa  comunidade,  é  que  legenda 

apenas não resolve.  Isso tenho escutado e escutei na Conferência 

Nacional  de  Comunicação  dos  representantes  da  comunidade 
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surda, que só foram dois.  E lá em Recife, em duas reuniões em 

que  estive  no  projeto  Foto  Libras,  com  várias  pessoas  surdas, 

líderes de grupos, enfim, de federação de surdos.  Assim, considero 

que podemos fazer esse debate e ver qual seria a alternativa de 

incluir essa audiência também dentro da televisão e ver as questões 

de audiodescrição.

Estive recentemente no encontro de acessibilidade onde 

se discutiu também plataforma de inclusão de pessoas cegas no 

rádio.  Enfim, são várias alternativas que podemos pensar, discutir e 

trazer  para ver  a  viabilidade de  cada uma delas  aqui  dentro  do 

Conselho com base em estudos e escutando as entidades.  Essa é 

uma questão.

Outra  questão  que  vou  trazer  para  cá  é  da 

regionalização da programação que, também, saiu na audiência, e 

vi.  Acho que também devemos pensar nessa regionalização dentro 

do projeto da EBC, como está encaminhada, como se pode fazer e 

discutir aqui dentro do Conselho.

Uma  outra  questão  que  vou  trazer  é  do  canal 

internacional.   Vou  fazer  uma pergunta  à  presidente  Ima  e  aos 

outros  conselheiros,  porque  estou  chegando  agora  e  não  tenho 

essa informação e queria saber.  Recebi um e-mail da Secretaria do 

Conselho  com a  boa  notícia  de  que  a  EBC está  assinando um 

protocolo  de  cooperação  com  a  RTP  para  que  tenhamos  uma 

parceria com Portugal para o canal lusófono.  Queria saber, porque 

vi essa demanda do canal internacional, se a discussão desse canal 

lusófono passou pelo Conselho e se este estava sabendo disso, 

92



porque  soube  via  internet  através  de  um  e-mail  da  Secretaria. 

Achei  muito  importante  e  queria  saber  se  o  Conselho  estava 

discutindo isso, pois como cheguei agora não tive acesso a essa 

informação.  É uma pergunta para a Ima, para o Conselho, só para 

tirar  essa  minha  dúvida.   E  como  será  o  diálogo  desse  canal 

lusófono  com  o  canal  internacional  que  estaria  para  ser 

implementado.  Essa é uma questão para trazer.

Sobre  a  rádio,  tivemos  essa  reunião  da  Câmara  de 

Rádio, e vamos ter uma outra no Rio de Janeiro.  Recebemos um 

documento sobre a questão da gestão das rádios e já estamos, os 

conselheiros,  fizemos  várias  perguntas  nesse  sentido  de  que  o 

Ministro  coloca,  porque  também  essa  é  a  nossa  preocupação. 

Ministro,  concordo  com  essa  sua  preocupação,  que  também  é 

nossa.   E  teremos  uma  nova  reunião  para  conhecer  alguns 

programas  in  locu,  visitar,  assistir  e participar.   Também falamos 

sobre essa proposta de ter uma plataforma de rádio agência, em 

que as emissoras estaduais, que são universitárias e educativas, 

poderiam participar e ter esse cardápio no futuro.

Agora,  também  estamos  muito  preocupados  e 

preocupadas  com  a  questão  da  rádio  na  internet,  o  que  é 

fundamental,  na  minha  concepção.   Não  sei  se  os  outros 

conselheiros que estudam rádio e que têm experiência nessa área, 

a internet é uma grande aliada no rádio, e precisamos discutir como 

as emissoras públicas estarão disponibilizando seus conteúdos via 

internet.  E como os programas poderão ser acessados via internet 

sem ser ao vivo, on line, mas que pudessem estar lá na página para 

que a pessoa pudesse acessar no horário e no momento em que 
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puder ouvir o programa, como grandes rádios têm feito isso.  Isso é 

uma questão importantíssima para a internet alavancar a audiência 

do rádio e o rádio alavancar a audiência na internet.  Acho que é 

uma complementaridade muito importante dos dois meios.

E  a  digitalização.   Discutir  como  as  rádios  públicas 

poderão interagir com esse projeto de operador de rede na questão 

da digitalização.  Então, essa também foi uma questão que a gente 

trouxe e colocamos.  É uma preocupação nossa de como será a 

digitalização do rádio no Brasil.  Já estão sendo feitos testes, já há 

um decreto do Ministro que saiu agora.  E temos essa preocupação 

também  da  digitalização  das  rádios  públicas,  a  questão  de 

equipamento, sistema, investimento.  Tudo isso fez parte da nossa 

discussão e daremos continuidade a ela.

Uma  sugestão  de  leitura.   A  Associação  Mundial  de 

Rádios  Comunitárias  –  AMARC  –  lançou  recentemente  um 

documento que, na verdade, é um livro, sobre sistemas públicos de 

radiodifusão na América Latina.  É um documento extenso.  Tive 

acesso a ele, não é vendido em livraria, o recebi pela internet, via 

PDF,  e  mandei  rodar  na  gráfica.   É  um  documento  muito 

interessado,  um  dado  sobre  essa  questão  do  rádio  na  América 

Latina,  rádios comunitárias  também.  A própria  AMARC fará  um 

encontro mundial em novembro entre os dias 8 e 13, na Argentina, 

para discutir exatamente o rádio no futuro e rádio pública.  Se os 

conselheiros  e  conselheiras  quiserem,  posso  encaminhar  o 

documento que se chama Mordaças Invisíveis para a Secretaria e 

esta disponibiliza em PDF.
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O  SR.  CARLOS  BIELSCHOWSKI (Representante  do 

Ministério  da  Educação)  –  Só  tecer  um  comentário  ao  Ministro 

Franklin.  Nessa discussão sobre o projeto rádio, também a questão 

do operador.  Estava conversando com o Ministro Juca e na Bahia 

não tem Rádio MEC, aliás, só elogia a Rádio MEC aqui.  Mas ele 

disse que não tem na Bahia uma rádio como a Rádio Mec.  É só 

para complementar.

Nessa  discussão sobre  o  projeto  rádio,  a  questão  da 

operação da rádio em outros estados, não só rádio nacional, como 

Rádio Mec, coisa do tipo, podia ser incluída nessa discussão, para 

poder ampliar o alcance.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante do Ministério 

da Ciência e Tecnologia) – Boa tarde.

Na  questão  mais  geral  da  audiência,  embora  não 

estivesse presente na leitura aqui, mostrou que as audiências têm 

esse papel  fundamental  de trazer  essa opinião,  e pelo relato de 

vocês que participaram, ela foi muito importante.

Só  gostaria  de  destacar  um  ponto  também  que  é 

fundamental, que a gente faça pesquisas mais organizadas, mais 

amplas.   Por  exemplo,  acabamos  de  fazer  uma  agora  nacional 

sobre  percepção  do  público  sobre  ciência  e  tecnologia  que  traz 

elementos  muito  interessantes,  inclusive  como  as  pessoas  se 

informam  (falha na gravação) dos temas mais diversos.  Destaco 
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aqui,  curiosamente,  os  brasileiros  –  é  uma  pesquisa  nacional 

bastante diversificada – colocam a questão do meio ambiente, hoje 

declarada pelos brasileiros como uma questão muito importante, ao 

lado das questões de saúde, o que é um elemento interessante. 

Ciência  e  tecnologia  também  são  colocados  como  temas  de 

interesse empatado com esporte, por exemplo, para vocês terem 

idéia relativa da coisa.   Então,  existe interesse em muitas áreas 

que,  às  vezes,  a  gente  não  percebe  dentro  do  quadro  mais 

tradicional dos meios de comunicação.

Ao mesmo tempo quando perguntamos aos brasileiros 

de  onde  obtêm  informação,  em  particular  na  área  de  ciência  e 

tecnologia, por exemplo, só 5% mencionam o rádio, então, muito 

pouco a televisão.  Vemos o interesse declarado por sessenta e 

tantos  por  cento  de  brasileiros  que  se  dizem interessados,  mas 

quando você  pergunta  se  obtêm informação,  o  número  cai  para 

15% na televisão, 5% na rádio e 10% na internet.  Então, existe um 

descompasso  enorme  e  talvez  essas  pesquisas  pudessem  nos 

ajudar  também  a  mapear  um  quadro  nacional.   Também 

poderíamos talvez estimular um pouco mais, os nossos Ministérios 

de Educação e de Ciência e Tecnologia poderiam fazer esse papel, 

as  nossas  universidades  e  os  nossos  grupos  de  pesquisa  a 

pesquisar isso, por exemplo, investigar o rádio, o Ministro levantou 

aqui uma questão importante, de a gente ter um projeto.  Muitas 

vezes há colocações mais saudosistas, mas temos programas de 

raio hoje  no Brasil  que tem um papo interessante,  por  exemplo, 

Prosa  Rural,  da  Embrapa,  é  um  programa  que  atende  a  uma 

demanda  bastante  específica,  dá  uma  resposta  local  para  as 

questões, mas, também, há um caráter nacional, e que tem uma 

96



repercussão importante.

Aliás,  estamos  organizando  agora  o  3º  Encontro 

Nacional de Rádio e Ciência, o Ministério junto com a Universidade 

Federal de Pernambuco, acontecerão dias 15 a 17 de setembro, em 

Recife.  E já fizemos isso com a UFMG, que é outro exemplo de 

universidade  importante  que  tem  dedicado  programas,  como  a 

Universidade das Crianças.  A UFMG tem um menu, um cardápio 

grande de programas de temas relacionados à educação e ciência 

na rádio, e já disponibilizamos três CDs ao longo desses anos com 

programa  de  rádio,  a  gente  faz  em  torno  de  duas,  três  mil  e 

passamos  para  as  rádios  comunitárias  que  podem  fazer  isso  à 

vontade.   Então,  fazer  isso  de  maneira  mais  organizada,  uma 

central de produção de programas de rádio que peguem os grandes 

temas  de  interesse,  seria  uma  coisa  extremamente  útil  porque 

fornece para pequenas rádios que não têm condições de produzir 

isso independentemente.

O rádio tem um papel que, às vezes,  não é utilizado, 

quer dizer, é utilizado na política e no esporte como uma fonte de 

debate, mas outros temas, como ciência e tecnologia, que é mais a 

minha área, o papel não é de ser um papel de didatismo, mas um 

papel de discussão, de polêmicas, de se levantar as controvérsias. 

Sei do exemplo, acho que na Colômbia, que tem um programa de 

história que é muito ouvido no país inteiro, um programa de rádio 

que trata da história do próprio país.  Acredito que é um tema que 

fascina  as  pessoas  e  é  importante  na  questão  da  formação  do 

cidadão.
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Assim,  na  questão  do  rádio,  certamente  poderíamos 

estimular  instituições  de  pesquisa,  universidades,  que  fizessem 

mais workshops, debates, seminários.  Trouxemos há dois anos, na 

UFMG,  o  diretor  da  Rádio  BBC,  que  mencionou  como  eles 

produziam  vários  dos  programas  e  foi  uma  contribuição  muito 

interessante.  Esse ano a diretora de Ciências da BBC virá de novo 

em outubro para fazermos outras discussões.

Então,  essa  idéia  de  compartilhar  experiências 

internacionais  é  importante,  é  o  que  você  dizia,  a  internet  está 

profundamente  ligada  já  com  todas  essas  experiências 

internacionais.  Esse é um ponto que acho que deveríamos (falha 

na gravação).  Conversei com o Ministro Sérgio Rezende e, tão logo 

a gente possa ser apresentada, os conselheiros todos vão receber, 

se  quiserem,  mas  é  uma  pesquisa  muito  interessante  que  nos 

permite comparar com outros países, com países europeus, China, 

Argentina, vários países que têm pesquisas similares.  Vemos como 

a  população  se  defronta  diante  de  grandes  questões,  temas  e 

assuntos,  às  vezes,  controversos,  mas  que  são  importantes 

também para os meios de comunicação.

Lembro-me,  por  exemplo,  quando  vemos  na  área  de 

ciência  e  tecnologia,  grande  parte  da  população  que  diz  que  a 

cobertura  é  insatisfatória,  diz  que  as  matérias  são  em  número 

insuficientes, não são compreensíveis para as pessoas.  Então, tem 

alguns  recados  importantes  de  prioridades  que  a  população  em 

geral  coloca  para  seu  interesse  e  que  seria  importante,  tanto  o 

sistema  de  televisão,  a  EBC  no  ponto  de  vista  mais  geral,  na 

televisão  e  no  rádio,  examinarem  essas  pesquisa  e  a  gente 
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estimular  outras.   A  gente  pode  fazer  pesquisa  em  comum,  os 

ministérios  que  têm papel  nessa  área,  podemos  articular  com a 

EBC  de  fazer  algumas  pesquisas,  estimular  workshops que 

permitam  entendermos  um  pouco  melhor  e  poder  traçar  uma 

política pública mais eficiente.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigada, Ildeu.  Tereza.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Boa tarde a todos.

Peço  desculpas,  não  pude  vir  na  primeira  parte  da 

reunião,  tive  problema de vôo e estou chegando diretamente do 

aeroporto.  Mas queria aproveitar e falar sobre algumas coisas que 

foram tocadas aqui depois que cheguei pela conselheira Ana Maria. 

Ela colocou várias questões e uma delas vou deixar que o próprio 

Ministro  Franklin  encaminhe,  mas  há  algumas  que  preciso 

esclarecer.

Antes de entrar nos pontos que ela levantou, não sei a 

primeira  parte  da  reunião,  assessoria  informa  que  o  Conselho 

decidiu pela realização,  de 3 a 1,  com os candidatos chamados 

nanicos.  Não sei se foi bem informado, porque a Nereide, também 

diretora  de  Jornalismo,  está  assumindo  ontem,  como  está  a 
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informação.   Do  plano  aprovado  pelo  Conselho,  a  TV  Brasil 

juntamente com o rádio vem realizando aquele plano de trabalho. 

Realizamos o 3 a 1 com os três candidatos,  foi  um sucesso, foi 

muito bem recebido, ano houve críticas, participaram, houve muita 

repercussão.  Foi um êxito a nossa proposta e a capacidade de 

realização.  Considerei um grande momento de nosso jornalismo, 

com reconhecimento externo e tudo.

Se  é  para  fazer  os  outros,  quer  dizer,  no  plano  de 

trabalho não está escrito isso, está proposto que ia ter com os três 

candidatos  competitivos.   Mas  se  é  para  fazer,  fazemos.   Não 

entendi bem qual foi a deliberação.  É para fazer?

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

Presidência da República) – Posso dar uma informação?

A diretora de Jornalismo trouxe a informação de que a 

própria direção de Jornalismo havia chegado à conclusão de que 

poderia fazer isso e estava propondo, o que se fez, na verdade, foi 

aprovar aquilo que ela trouxe.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Está bem.  É que houve também um recurso por parte 

de Plínio Arruda Sampaio pedindo que fosse feito.   Não entendi 

sobre o que o Conselho deliberou, não estava aqui, se foi proposta 

da  Diretoria  de  Jornalismo ou  se  foi  o  recurso  do  Plínio  Arruda 
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Sampaio.

A SRA. NEREIDA BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – 

Tereza,  só para esclarecer.   Na realidade,  havia  uma discussão 

sobre a questão de como resolver essa demanda do Plínio.  E não 

é só uma proposta da Diretoria de Jornalismo, a gente discutiu, e 

como você  disse,  cheguei  ontem,  e  como uma alternativa  a  ser 

apresentada,  considerando que a  gente  estava  pautado,  de  que 

haveria  uma  demanda  de  a  gente  atender  essa  questão  da 

exposição  dos  candidatos,  a  gente  propôs  que  seria  melhor  o 

próprio  programa,  uma  nova  série,  dividida...   É  isso  que  foi 

discutido.   Foi  uma  alternativa  apresentada  para  resolver  um 

problema que, como você disse, não era um problema que surgiu a 

partir da própria deliberação do Conselho.  O texto aqui fala que 

não teria mais nenhuma entrevista com o candidato, que seriam só 

temáticos, como estamos fazendo, até fizemos uma entrevista com 

a Sandra Quiroga dentro do programa.  Foi isso.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Tudo bem, Nereide.  Só deixando claro que não se 

está corrigindo, está se fazendo o que foi combinado, foram com os 

três  competitivos.   Não  sei  se  os  conselheiros  viram,  também 

estamos  fazendo  os  interprogramas  daqueles  que  todos  aqui 

defenderam,  falar  mais  sobre  cidadania,  o  exercício  do  voto, 

responsabilidade  do  eleitor,  estamos  com  vários  deles  no  ar  e 

estamos indo muito bem, o resto é cobertura jornalística.
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CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 

Presidência da República) – Deixe-me dar um esclarecimento.  O 

tom da  discussão não foi  um tom de corrigir  nada.   Havia  uma 

demanda por parte do PSOL de que isso fosse feito, ele inclusive 

entrou na justiça.  Essa demanda, etc., foi negada aqui.  E se viu 

que  uma  forma  que  podia  ser  feita...   Não,  porque  não  está 

corrigindo, lidou-se com o problema, fez-se a sugestão de que se 

fizesse uma série de programas, não é um programa para cada um 

e pode ser feito de uma forma diferente.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – O Bloco, tudo bem.  Com isso, inclusive, encerro o 

período em que respondi pelo jornalismo, a partir de ontem, com a 

chegada  da  Nereide.   Mas  acho  que  temos  ido  muito  bem  na 

cobertura eleitoral.  O Conselho, não sei se acompanhou, mas até 

aqui a gente tem passado, e é um grande momento, um grande 

teste  para  o  jornalismo  da  TV  Brasil  e  das  rádios.   As  rádios 

também estão trabalhando em sintonia, etc.

Queria  falar  sobre  as  colocações  da  conselheira  Ana 

Maria.  Os conselheiros que chegam, a gente talvez esteja em falta, 

temos de preparar uma publicação, mas enquanto isso não tem, 

porque é muito difícil, os conselheiros que chegam podiam ler o site 

da  EBC e  da  TV  Brasil,  porque  muitas  das  questões  que  você 

coloca, conselheira, já são coisas resolvidas ou encaminhadas, mas 

você  desconhece,  o  que  é  natural,  porém acho que precisamos 
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fazer  uma  publicação.   Por  exemplo,  você  fala  Libras,  primeira 

coisa, é preciso conhecer a regulamentação, a lei que fala sobre 

isso.  Uma portaria interministerial é que regulamenta esse assunto. 

Ela  não  obriga  Libras,  mas  obriga,  e  a  EBC  está  cumprindo 

perfeitamente, mais do que o exigido, a close caption, a transcrição. 

Então, temos a obrigação de cumprir a lei e de fazer algo mais que 

a lei, claro que a TV pública tem de fazer mais do que o que a lei 

exige.  A lei, a chamada exigência legal, são duas horas de manhã 

e duas à tarde de close caption ou transcrição.  Fazemos mais do 

que duas horas, temos cerca de cinco horas na grade, seria duas 

até meio-dia e duas de dezoito em diante.  Então, é  close caption 

que a lei obriga.

Libras  é  uma  linguagem  brasileira  de  sinais  que  os 

portadores de deficiência auditiva no Brasil preferem, muitos dizem 

preferir à close caption.  Somos a única televisão, conselheira, que 

tem um jornal todo em Libras, que é o Jornal Visual, que passa de 

manhã.   É  o  único  jornal  da  televisão  brasileira.   Quais  são  os 

nossos projetos?  Um, aumentar o tempo do jornal visual, que tem 

cerca  de  quinze  a  vinte  minutos,  mas  é  muito  visto,  inclusive  a 

apresentadora  dele  é  que  fez  na  audiência  pública  uma  parte 

daquele trabalho.  A comunidade portadora de deficiência auditiva 

gosta  muito  desse  jornal,  temos  um  bom  diálogo  com  as 

organizações do setor.

O que estamos precisando fazer?   Colocar  Libras no 

nosso jornal maior, que é o Repórter Brasil, à noite.  Essa tarefa 

andei mexendo e deixei para você, Nereide.  Esse problema é difícil 

de resolver.  Estivemos em Portugal e o Ministro Franklin também, 
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ele até vai falar sobre um ponto que você colocou, e fui estudar 

como  eles  resolvem.   Estive  na  RTP  olhando.   Eles  usam  a 

linguagem internacional de sinais.  Qual a diferença?  A linguagem 

internacional de sinais põem um quadrinho no canto da tela e uma 

pessoa sentadinha dentro do estúdio e faz a linguagem, ocupando 

um pedacinho  pequenininho  na  tela,  o  suficiente  para  a  pessoa 

fazer a gesticulação.  Agora, a Libras não permite usar um pequeno 

pedaço da tela, porque a nossa linguagem faz assim, há momento 

que leva a mão lá em cima, faz aqui embaixo.  A nossa linguagem 

não é só as mãos como na Europa é usado.  Essa é uma questão 

que precisamos dialogar com eles.  A linguagem brasileira que não 

é a internacional de sinais ocupa muito a tela, não fica só a mão, 

Como Deus que leva a mão lá em cima, uma série de referências 

que vai lá no alto e lá embaixo.  Então, tem de ser corpo inteiro e 

sendo corpo inteiro é muito complicado de resolver dentro da tela. 

Assim, precisamos fazer um diálogo com eles e ver se a gente faz a 

linguagem internacional de sinais.  Tem de ter uma solução técnica, 

porque  com a  linguagem brasileira  é  muito  complicado,  ela  não 

permite só as mãos.

Não temos esse déficit,  conselheira, de atendimento à 

acessibilidade que você menciona, não.  Estamos muito bem.  Claro 

que  temos  esse  problema  de  não  ter  Libras  no  nosso  maior 

telejornal, mas temos close caption.  Agora, o da Libras teremos de 

resolver.  Aí, é uma solução técnica.

Audiodescrição ainda não está no tempo.  Essa é uma 

outra exigência da portaria do Ministério.  A portaria vai aumentando 

o tempo de close caption e vai introduzir uma nova tecnologia que é 

104



a audiodescrição.  As televisões brasileiras como um todo, aí, nós 

nos  somamos  com  ela,  as  comerciais  e  públicas  e  todas,  e 

assinamos um documento ao Ministério  pedindo o adiamento da 

questão, até que se encontre uma solução técnica.  Audiodescrição 

é alguém que fica em off falando assim: “Agora ele pegou a garrafa, 

colocou água no copo, levou o copo à boca”.  É uma coisa muito 

complicada de fazer, por exemplo, em telejornais.  Precisamos ter 

um  acordo  com  o  Ministério  para  que  tipo  de  programação 

audiovisual  isso vai  entrar.   É muito complicado.   Por  isso,  está 

adiada a exigência de audiodescrição.  Mas estamos muito atentos 

a isso,  dialogamos muito com as comunidades que precisam da 

acessibilidade.   A  televisão  pública  tem  de  ser  exemplar,  não 

fazemos tudo, mas também não estamos com esse déficit, não.

Regionalização,  conselheira,  o  Conselho  conhece  a 

grade que estamos construindo.  A grade é composta, a Rede é 

composta  por  dez horas de programação simultânea entre  a TV 

Brasil  e  22  emissoras  educativas,  culturais  ou  universitárias  nos 

estados, sendo que sete universitárias são emissoras da EBC que 

esta  delega  à  exploração  da  universidade  mediante  contrato  de 

rede, já que a EBC não tem gente, não tem quadros, não tem como 

estar  lá  em Mato  Grosso,  em Roraima,  Amapá,  então,  estamos 

operando esses canais com as universidades.  Essa grade de dez 

horas, conselheira, pressupõe que dessas dez horas, quatro sejam 

produzidas  pelas  televisões  regionais.   Não  há  mais  conteúdos 

regionais na grade pela incapacidade de produção das emissoras. 

A EBC está lá dando suporte técnico e apoio financeiro para que 

elas passem a produzir.  Alguns programas, quando você vê Dango 

Balango,  já  é  um  programa  que  fomos  lá,  aportamos  dinheiro, 
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ajudamos a desenvolver o projeto com a TV Minas; quando você vê 

Cata Lendas com a  TV Cultura  do Pará,  estamos investindo  na 

segunda temporada, a primeira a TV Cultura fez sozinha; quando 

você vê Tô Sabendo, o Ministro Juca não está aqui, gosto sempre 

de fazer justiça a ele, é um programa que o Ministério da Cultura 

paga, damos o apoio técnico, e a TV Educativa da Bahia produz, 

assim por diante.  Mas a realidade das emissoras regionais é muito 

difícil, o sucateamento é enorme.

Então,  nós não chegamos às quatro  horas diárias  de 

programação  regional  por  incapacidade  ainda  de  produção  das 

televisões, mas estamos trabalhando para que elas se capacitem. 

Estamos  com  vários  programas  em  desenvolvimento,  um  com 

Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Minas e Pará, 

e estamos em busca, digamos, de novos conteúdos regionais, mas 

está na pauta e já existe uma parcela de conteúdo regional.

Outra coisa que você mencionou e já existe é a Rádio 

Agência.  Já existe um portal com conteúdos, o Lourival pode me 

ajudar,  radiofônicos  nossos  disponíveis  para  todo  o  Brasil,  para 

todas as rádios públicas ou privadas,  universitárias,  etc.   Agora, 

conselheira, já disse isso aqui, o Conselho tem muito conhecimento 

disso, de todos os escombros que herdamos sobre os quais está 

sendo construída a EBC, nada mais deficitário, nada mais ao rés do 

chão, quanto a tecnologia da informação.  Por isso que não há sites 

bons, o sistema de rádio ainda não tem uma banda, o diretor de 

tecnologia,  não  sei  se  está  por  aí,  mas  tem  feito  grandes 

investimentos, e temos investido, mas este não produz resultados 

imediatos.  Por isso, ainda não temos uma boa presença da rádio 
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na internet  e a própria TV Brasil  não tem um site  digno de sua 

programação.   Isso  depende  de  investimento,  o  que  estamos 

fazendo.

Quero falar uma coisa: rádio, a EBC herdou oito rádios, 

cada qual com um perfil, cada qual três num lugar, três noutro, dois 

noutro,  cada  uma  com  um  público,  cada  uma  com  uma 

programação.  É difícil, não é um projeto unitário, não há realmente 

um projeto, mas é muito complicado.  O que faremos com a Rádio 

MEC, a FM que só toca clássicos?  E que tem um público que a 

aprecia?  Ela terá de continuar sendo isso.  Essa é uma rádio meio 

intocável,  porque  tem  um  público  enorme  que  aprecia  a 

programação de música erudita, e ela é uma das poucas no Brasil. 

Então, é muito complicado o projeto, temos realmente de avançar e 

estamos em débito, mas não é fácil mexer numa salada mista de 

rádios como essa.

Por  fim,  canal  internacional,  conselheira,  em  maio 

lançamos  o  Canal  Internacional  da  TV  Brasil  e  estamos  nesse 

momento  trabalhando  muito  na  sua  expansão  nos  continentes. 

Agora,  trabalhando  na  Ibéria,  na  América  Latina  e  nos  Estados 

Unidos, um pouquinho também no Japão, empacado, mas são as 

nossas quatro prioridades nesse momento.  O canal lusófono vou 

deixar  o Ministro Franklin falar  porque esse movimento partiu de 

uma provocação de seu homólogo português.

CONSELHEIRO  FRANKLIN  DE  SOUZA  MARTINS 
(Ministro  Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  da 
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Presidência  da  República)  –  Rapidamente.   São  dois  projetos 

diferentes.  O projeto da TV Brasil Internacional já está em curso, já 

está em 49 países da África, está se expandindo.  É claro que há 

muita coisa para fazer, ainda se está tateando, é um projeto, como 

se viu, entrou em maio, então, é inicial.  Seguramente haverá muita 

coisa a ser melhorada, aperfeiçoada, etc.

O  projeto  dessa  outra  TV  internacional  que  não  tem 

nome até  agora,  vamos chamar  com esse  palavrão  de lusófono 

provisoriamente,  é  o  seguinte:  o  governo  português  e  a  RTP  – 

Rádio e Televisão de Portugal – nos procuraram, pois eles queriam 

fazer um programa, uma televisão internacional, eles manteriam a 

televisão deles, manteríamos a nossa, e fazer uma televisão que, a 

princípio, isso não ficou ainda muito acertado, mas partiria de um 

projeto que eles têm da RTP África.  Eles têm uma programação de 

televisão específica que na maioria até dos países da África é em 

TV aberta, excetuando Angola.  Eles estão em dificuldade de fazê-

la progredir e, no fundo, fica Portugal falando com a África, uma 

relação de colonizador com colonizado, é uma coisa meio estranha. 

Então, falaram: Queremos fazer algo junto com vocês.

Então,  avançou-se,  e  fui  com  a  presidente  Tereza 

Cruvinel à Lisboa e assinou-se um acordo entre os dois governos e 

um memorando de entendimento.   A  partir  de  agora  corre  mais 

entre a EBC e a RTP, cujo objetivo é formatar minimamente um 

projeto de televisão de língua portuguesa, abarcando as diferenças 

culturais, não é Portugal falando sobre as ex-colônias, etc., sobre a 

África, não é o Brasil também falando, mas é todo mundo, aberto 

para todas as TVs públicas dos países de língua portuguesa que 
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quiserem entrar evidentemente, se não quiser entrar, não entra, ma 

a idéia é de que todos entrem.  Se tem programação comum, se 

tem conteúdos produzidos nos diferentes países, se tem, inclusive, 

co-produções.  Mas isso ainda está numa fase de que a idéia, a 

decisão de fazer juntos, de se criar uma estrutura muito leve, não é 

uma estrutura pesada, não vai se criar uma empresa para isso, mas 

um convênio entre diferentes TVs públicas,  visando esse tipo de 

empreendimento.  Agora, vai se começar uma fase que vai levar 

alguns  meses  de  formatação,  de  discussão  entre  os  diferentes 

países, mas algo que, concretizado e há excelentes chances de ser 

concretizado, será um avanço extraordinário pelo que poderemos 

transmitir, pelo que poderemos receber, pelo que poderemos trocar, 

o  que  poderemos  co-produzir.   Um  projeto  extraordinariamente 

interessante e excede minhas expectativas de curto prazo sobre o 

que poderemos fazer  internacionalmente.   Mas ainda está numa 

fase inicial.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Só acrescentar que, como o Ministro falou, o foco é 

na língua portuguesa, lembrando que hoje o português é um grande 

idioma no mundo, são quase 300 milhões, a emergência do Brasil, 

o  fato  de  ser  uma  língua  oficial  da  União  Européia  a  partir  da 

entrada de Portugal.   Mas,  entre  os grandes idiomas,  é a única 

língua que não tem o chamado canal global.  Se você pegar o árabe 

tem a Al Jazira, o chinês tem o CCTV, e as línguas todas ocidentais 

têm  um  grande  canal,  o  espanhol  tem  a  RTVE,  a  TV  pública 

espanhola que está no mundo inteiro, e tem a CNN em espanhol. 

Temos esse débito, quer dizer, a língua portuguesa carece de um 
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canal  global  para  a  sua  afirmação,  que  é  muito  isso.   Ministro, 

vamos criar um grupo de trabalho, você falou isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Temos três inscritos.  Teremos um outro ponto 

de  pauta  que  teremos  de  suspender  mais  uma  vez,  que  é  o 

regimento,  mas  gostaria  que  vocês  lessem  a  proposta,  as 

mudanças aqui propostas no regimento, porque na próxima reunião 

a gente já inicia a discussão, aprovando o regimento, pois estamos 

trabalhando  fora  do  regimento.   Não  está  previsto  aqui  a 

participação dos representantes do Congresso, a vice-presidência, 

há uma série de coisas que precisamos definir, mas está tudo aqui. 

As alterações estão em amarelo, então, é fácil.

Temos inscritos o João Jorge, Mário, Ana Maria, para 

finalizar  essa  questão  da  audiência.   E  precisamos  definir  o 

seminário sobre operador de rede digital.  Então, queria que vocês 

fossem breves, já são seis horas.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES 
–  Foi  proposto  aqui  que  a  maioria  dos  temas  que  estavam na 

audiência fossem para as comissões temáticas, até porque tem sido 

discutido pelo  Conselho,  tem sido  trazido  pelo  ouvidor  nas  suas 

sugestões.  Penso que, como metodologia, deveria encerrar essa 

discussão já, agora, e colocar através de Diogo e a Secretaria os 

assuntos pertinentes, a presença de negros, cultura, religiosidade, 

tudo o que apareceu na audiência e que reflete um pouco o que 
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vínhamos discutindo aqui antes, para as comissões temáticas, até 

porque, a cada reunião dessas, do ponto de vista administrativo, a 

empresa  tem de  prestar  conta  daquilo  que  está  fazendo  e  isso 

demanda muito tempo.

Então, é melhor que nas próximas reuniões fôssemos 

mais operativos, três ou quatro assuntos, e em cada assunto desse, 

em vez de se parar para avaliar se a empresa fez ou não, a gente 

continuasse  trabalhando  na  recepção  das  informações  das 

comissões temáticas.  A audiência foi muito boa, mas não inovou no 

que  diz  respeito  àquilo  que  vínhamos  discutindo.   Estávamos 

discutindo  todos  esses  itens  nas  reuniões  do  Conselho,  nas 

comissões temáticas, do religioso até a questão do ponto de vista 

de tecnologia.

Não  podemos  esperar  que  a  EBC  tenha  condições 

tecnológicas do novo mundo, mas não podemos ficar na saudade 

do que foi o período dos anos 40 e 50 do Brasil.  Muitos países da 

América  Latina  ainda  estão  baseados  na  rádio  pura  e 

simplesmente,  porque  estão  numa  fase  de  desenvolvimento  do 

nosso.   Somos  hoje  um  país  moderno,  complexo  e 

tecnologicamente extremamente avançado.   Então,  as áreas são 

segmentadas  mesmo,  estão  cada  vez  mais  segmentadas, 

raramente  existe  uma rádio  que  fale  nacionalmente  para  todo  o 

país, e com o advento das rádios na internet que está gerando a 

forma de cada um poder fazer a sua rádio ou ter a sua rádio mais 

específica, o que esperávamos da rádio como um grande elemento 

de comunicação talvez não aconteça, como aconteceu nos anos 50, 

pode acontecer no Equador, Bolívia, Suriname, mas no Brasil, esse 
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binômio  internet  e  rádio,  internet,  rádio  e  televisão,  internet  e 

acesso, acesso de forma diferenciada vai ajudar muito à construção 

de um outro tempo.  E a EBC pode evidentemente estar na frente 

operando junto porque é algo desse tempo e dessa época.

Então, a minha sugestão é essa, que todos os assuntos 

da  audiência  puderem  ser  distribuídos  para  as  comissões 

temáticas, ou passamos para o próximo ponto ou nós, na próxima 

reunião,  teríamos pontos em que houvesse menos prestação de 

contas da EBC para o Conselho como um todo.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Vou tentar ser breve, são mais algumas questões.

Só lembraria ao Ministro Franklin Martins que tivemos 

aqui  no  Brasil  uma  experiência  da  Rádio  dos  Trabalhadores  e, 

depois, quando houve o 1º de abril  de 1964, acabou.  Agora foi 

retomado, guardando as devidas proporções, que a partir do dia 22 

funcionará uma TV dos Trabalhadores, no ABC, em São Bernardo, 

se não me engano.

Assim, seria interessante a TV Brasil  fazer convênios, 

trabalhar conjuntamente com essa televisão, porque é importante, é 

uma  retomada  de  um  processo  histórico  que  no  Brasil  foi 

interrompido em 64 e até responde de alguma forma ao que você 

colocou antes aqui, que seria a atualização, mas não seria aquela 

rádio,  não  teria  sentido  no  século  XXI,  mas  é  um  espaço  dos 

trabalhadores.  É muito importante.
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Aproveitar  também  uma  outra  questão  que  queria 

indagar.   A  TV  Brasil  está  gerando  para  49  países,  Tereza,  da 

África.  Como é a recepção nesses países, há alguma pesquisa, 

alguma resposta nesse sentido?  E aproveito o tema, a TV Brasil 

lavrou um intento muito importante que deve ser dito aqui nesse 

Conselho e, também, servir de exemplo para outros programas, foi 

o  programa sobre  o  Timor  Leste.   Os  brasileiros  que  tiveram a 

oportunidade de ter acesso ao Timor Leste, pois no Brasil ninguém 

conhece.   É  muito  importante  que  se  repita  o  que  foi  feito  em 

relação ao Timor Leste em outros países, como os países da África, 

e pelo mundo afora.  Nesse sentido nenhuma TV comercial é capaz 

de  fazer  um  documentário  daquele  tipo  que  foi  apresentado. 

Portanto, foi  muito importante e deve ser um padrão de exemplo 

para outros programas do gênero, para conhecermos outros países 

também.  Na nossa mídia eletrônica há uma carência desse tipo de 

informação.  É isso, TV Brasil trabalhando em conjunto com a TV 

dos trabalhadores.

A SRA. A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Posso dar um esclarecimento?

Canal internacional, Mário, só podemos colocá-lo em TV 

por assinatura, porque o espectro é questão de soberania.  Portugal 

tem uns canais abertos na África, mas que vêm de tempo, colônia, 

relações  históricas  deles.   Então,  não  tem  canal  aberto,  coloca 

canal internacional só por assinatura, assim como aqui, na NET e 
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SKY vemos TV da Espanha etc.  Na África, temos uma operadora 

muito  bem  conceituada,  que  cobre  o  continente  quase  inteiro, 

menos três países do Mediterrâneo.  Agora, há países em que está 

começando,  então  é  desigual.   Por  exemplo,  o  nosso 

correspondente em Maputo disse que lá é muito bom.  O Ministro 

Franklin andou pela África, fez uma viagem com o presidente e não 

via, porque assinava outro pacote.  Agora, a nossa operadora está 

com vários acordos com TVs a cabo também locais.  Temos que 

trabalhar  para  que  isso  se  expanda.   Sabemos  que  há  cinco 

operadoras  locais  de  cabo,  porque  essa  é  DTH,  aquela  da 

anteninha,  satélite  e  cabo,  é  um trabalho  de  longo  prazo.   Até 

tivemos resistência maciça nesses países.   Outra coisa é que a 

renda na África é baixa e a população que vê TV a cabo é elitista. 

É isso.

A Secretaria Executiva me mostrou as demandas que o 

Conselho apresentou hoje para a EBC, vamos estudar com o maior 

carinho,  agora,  não  temos  liberdade  de  contratar  pessoas  sem 

concurso.  Aqui está pedindo quatro contratações.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Duas e um estagiário.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora 

Presidente) – Vamos ver o que o podemos fazer.  Agora, estamos 
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com  uma  demanda  de  trabalho  reprimida  porque  não  temos 

liberdade  de  contratar.   E  o  site do  Conselho  que  vocês  estão 

propondo também esbarra, como o site que gostaríamos, na nossa 

deficiência  tecnológica.   Vamos  fazer  o  melhor  possível,  mas, 

lembrando  essas  duas  coisas:  a  EBC  não  tem  liberdade  de 

contratar, a EBC tem um problema de TI.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Ana, por último.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO 
VELOSO – Vou atender ao pedido do Conselheiro João.  Concordo 

com ele com relação às câmaras e o debate prossegue.  Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães  Vieira)  –  Vamos dar  o  encaminhamento  de  repassar 

todas as discussões da audiência pública às câmaras na medida do 

possível e trazendo ao Conselho aqueles temas já discutidos pelas 

câmaras  para  os  encaminhamentos  e  o  retorno  aos 

telespectadores, às pessoas que fizeram propostas e críticas.

O Regimento fica para que todos leiam as modificações 

propostas  e  no  primeiro  momento  da  próxima  reunião  vamos 
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deliberar sobre ele.  E temos a questão da reunião extraordinária 

sobre o tema “operador  de rede”.   Tínhamos definido que o dia 

desse seminário seria 24/08.  A próxima reunião do Conselho é dia 

14/09.  Na data de 24/08 alguns conselheiros já se manifestaram 

que  não  poderão  estar  presentes,  eu  mesma não  poderia  estar 

presente e gostaria de participar.  Temos a alternativa de fazer a 

reunião antes do dia 14, a nossa reunião extraordinária, e depois do 

dia 24, de forma que possamos unir as duas coisas num dia só. 

Estou trazendo a proposta dos dias 1, 2 ou 3 de setembro para que 

façamos pela manhã o seminário sobre operador de rede digital e à 

tarde a nossa reunião.

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

Presidência da República) – Deixaria de ter no dia 14...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Deixaria de ter dia 14, traríamos, porque não 

podemos  perder  muito  tempo,  as  coisas  da  rede  digital  estão 

andando e anteciparíamos a nossa reunião.

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

Presidência da República) – Porque não faz no dia 14?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Não é muito longe?

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Não posso no dia 14.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – É importante a sua participação.

Um dia inteiro então?  Ficamos então com o dia 14, dia 

inteiro,  reunião  extraordinária  só  para  discutir  esse  assunto  pela 

manhã  e  à  tarde  teríamos  outras  pautas:  regimento,  algumas 

questões colocadas, Agência Brasil, tem essa questão da cultura, 

vamos montar a próxima pauta; mas pela manhã seria só operador 

de rede.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Sou  uma dessas 

pessoas  que  não  vai  poder  no  dia  23  pela  seguinte  razão: 

exatamente nessa semana de 23 a 25 de agosto estará ocorrendo 

um congresso, que imagino que seja o mais importante congresso 

na área de televisão do Brasil e também da América Latina.  Então, 
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gostaria de estar lá, imagino que vários diretores da EBC também 

estarão e gostaria de convidar todos os Conselheiros a participar 

desse congresso, que é muito importante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Todos concordamos então com o dia 14?

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– No dia 14 estarei fora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Então teríamos de manter a reunião ordinária 

do dia 14 e um outro dia para a extraordinária.

O SR. JOSÉ ROBERTO GARCEZ (Diretor de Serviços) 

– Poderia ser no dia seguinte, dia 15, porque volto exatamente no 

dia 14.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Poderiam ficar mais um dia?
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Portanto, dia 14 à tarde e dia 15 de manhã.

Obrigado a todos.  Gostaria de agradecer ao pessoal de 

apoio, que organizou muito bem esta reunião...

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Presidente, antes de terminar, gostaria de fazer uma observação. 

Como membro da Câmara de Jornalismo, gostaria de agradecer a 

Dra. Tereza Cruvinel pela gentileza da resposta ao Ofício 078/2010 

para a Câmara de Jornalismo e Esportes, que analisamos hoje pela 

manhã  e  ficamos  satisfeitos,  porque  havíamos  feito  essas 

demandas sobre a questão do futebol, da mudança de horário da 

Roda Viva, a compra de programas internacionais.  Ficamos gratos. 

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ima  Célia 

Guimarães Vieira) – Obrigado a todos.
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