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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE 
COMUNICAÇÃO

Data – 17 de agosto de 2011

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Senhoras  e 

Senhores Conselheiros, boa tarde.

Estamos  na  nossa  29ª  Reunião  do  Conselho  Curador,  sejam  todos 

bem-vindos. Temos algumas justificativas de ausência dos Conselheiros Paulo Sérgio 

Pinheiro, Cláudio Lembo, Maria da Penha, Murilo Ramos, Mário Jakobskind, Heloisa 

Starling.  Alguns deles estão em viagem ao exterior, a Professora Heloisa sofreu um 

acidente, um assalto e um problema de saúde logo em seguida.  A Maria da Penha 

está  viajando  também.   O  Dr.  Cláudio  Lembo  está  doente,  não  foi  liberado  para 

participar da reunião.

Então, temos, hoje, uma reunião com quorum mínimo de Conselheiros e 

a pauta não é tão longa, nem complicada.  É uma pauta que começa com o relato da 

Ouvidoria.  Voltamos, então, com os 15 minutos da Ouvidoria.  A Ouvidora Regina 

Lima vai nos falar sobre as reclamações, os relatórios, enfim, mas também dos seus 

planos e das mudanças que estão sendo realizadas, já começando, agora, com o seu 

mandato.
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Teremos, em seguida, a definição da data da audiência pública e alguns 

outros assuntos trazidos pelos Conselheiros.

Passamos agora, então, à aprovação da Ata da 28ª Reunião, que foi 

distribuída a todos a vocês.  Tem alguma mudança, alguma sugestão ou modificação? 

Nenhuma oposição.  Então a ata vai ser encaminhada para...

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Sobre  a  ata, 

gostaria de ressaltar apenas uma questão, que aquele trabalho sobre a rede digital, 

efetivamente,  foi  encaminhado  para  os  canais  competentes  e,  portanto,  não  seria 

discutido hoje como havia sido marcado anteriormente.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Sim, vou fazer 

um relato sobre isso, a carta à Presidenta.  Vou comentar sobre isso após o relato.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Queria  ressaltar 

também a importância do nosso Conselheiro  Daniel  sobre essa questão,  que está 

fixada em ata, por sinal, com muita clareza.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Então, damos 

por aprovada a ata e vai passar para a assinatura de vocês.

Temos alguns informes antes de começar  o relato da Ouvidoria.   O 

primeiro deles é o relatório, produzido pela equipe da Professora Inês Vitorino, que já 

foi entregue oficialmente ao Conselho Curador.  Então, agora, o que definimos foi que 

a  Câmara  Infanto-Juvenil  vai  se  debruçar  sobre  isso  e  emitir  um  parecer  para 

encaminhamento do Conselho.  A Câmara é composta por mim, pela Lúcia e pelo 

Murilo.  Teremos que trabalhar virtualmente.  Desculpem-me, pelo Takashi, porque o 

Murilo está, até setembro, num pós-doutorado.  Se alguém mais quiser, será bem-

vindo para que possamos avaliar com bastante profundidade e produzir esse parecer 

sobre esse belo relatório.



3

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  –  Só 

complementar para dizer que, em 15 dias, aproximadamente,  teremos também um 

relatório  a  respeito  dos  telejornais  da  TV Brasil,  que  foi  avaliado  pela  equipe  da 

Professora Yluska,  que nos apresentou um pré-relatório,  há duas reuniões,  e que, 

aproximadamente,  em  15  dias  encaminharei  o  relatório  a  todos  os  Conselheiros 

também.

Muito obrigado, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Ótimo.

Então,  o  outro  é  sobre  a  carta  enviada  por  esta  Presidência  à 

Presidenta  da  República.   Na  última  reunião,  todos  lembram,  decidimos  que  o 

encaminhamento em relação ao operador de rede digital seria o encaminhamento de 

uma carta, que já foi produzida e encaminhada a vocês, que tomaram ciência.  Já está 

lá,  já  foi  recebida  pela  Presidência,  enviamos  uma  cópia,  aliás,  entregamos 

pessoalmente  uma  cópia  à  Ministra  Helena,  quando  de  nossa  visita,  na  semana 

passada, a ela.

O Takashi teve uma reunião com o Garcez sobre esse tema e, depois, 

não  sei  se  há  mais  alguma  coisa  em  relação  ao  operador  de  rede  digital  que 

queiramos discutir proximamente, não sei se você irá querer dar algum relato breve, 

mas o encaminhamento foi esse e fizemos conforme combinamos.

O SR. TAKASHI TOME – Apenas dois breves comentários.  Tivemos, 

eu, o Professor Daniel e a Conselheira Ana Veloso, uma reunião com o Garcez e a 

equipe dele, que foi muito boa, muito produtiva.  Gostaria de agradecer a exposição da 

Diretoria  Serviços  em nos  prestar  todos  os  esclarecimentos.   Acho  que  foi  muito 

frutífero.

Ontem,  estive  conversando  com  alguns  membros  da  Frente 

Parlamentar pela Comunicação,  que elogiaram bastante a carta encaminhada pelo 
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Conselho Curador à Ministra Dilma em relação ao operador de rede.  Então, gostaria 

de trazer esse elogio, feito pelo pessoal da Frente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  O  próximo 

informe que gostaria de dar, na verdade, é um esclarecimento em relação à nota que 

saiu no portal da iG, ontem, de que o Conselho Curador teria indicado o nome do 

Professor Murilo Ramos para a Presidência da EBC.

Na semana passada,  estivemos,  eu e a  Vice-Presidente,  Ana Fleck, 

visitando e conversando com a Ministra Helena sobre dois assuntos.  O primeiro foi 

em relação à substituição do Conselheiro  Cavalcanti  neste Conselho e o segundo 

assunto  foi  relacionado  à  sucessão,  mas gostaria  de esclarecer  que,  em nenhum 

momento, indicamos o nome de qualquer pessoa para a presidência da EBC.

O que discutimos, o que levei, pessoalmente, como proposta foi de que 

houvesse a abertura de um comitê de busca; queria ouvi-la se estaria aberta a receber 

essa proposta do Conselho.  Não tinha conversado nem com o Conselho ainda, é uma 

proposta minha de uma experiência no Ministério da Ciência e Tecnologia, em que os 

diretores, os dirigentes dos institutos de pesquisa são escolhidos através de um comitê 

de busca, um comitê de notório saber, que, como o nome diz, busca pessoas com 

perfis, e aí apresentaríamos, se fosse o caso de o Conselho decidir, perfis à proposta 

de um comitê de busca.

No momento, ela disse: Quem vai indicar, quem indica é a Presidente 

Dilma.   Vocês  podem  trazer,  não  tem  nenhum  problema.   Logicamente,  nesse 

momento em que falamos do perfil,  eu  e  Ana,  pensamos em alguns  nomes,  sim, 

conversamos, mas ninguém, de nenhuma forma, indicou o nome de nenhuma pessoa 

para o Conselho.

Então, a nota, gostaria de esclarecer isso, porque não falei em nome do 

Conselho.  Quanto apresentei, foi em nome pessoal.  Quando apresentei a proposta 

de um comitê de busca, e essa é uma coisa que gostaria até de ouvir o Conselho, não 

sei se há tempo também, porque já está na porta.  Geralmente, isso se faz com 6 

meses, no Ministério da Ciência e Tecnologia, em alguns casos, 3 meses, mas acho 

que seria uma boa proposta do Conselho, de apresentar uma ideia de como proceder 
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para haver maior transparência, abertura etc., mas, de forma nenhuma, indiquei, ou a 

Vice-Presidente Ana Fleck indicou qualquer nome para a presidência da EBC.

Era  isso  que  gostaria  de  esclarecer,  porque  essa  nota  saiu  ontem. 

Então,  como temos  essa  oportunidade,  hoje,  de  estar  aqui  com vocês,  esclareço 

dessa forma.  Não sei se a Ana quer, também, colocar alguma questão ligada.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Só queria testemunha 

o que a Ima disse, porque estávamos eu e a Ima, mas também queria deixar claro que 

a Ministra Helena, em momento nenhum, mencionou nome de qualquer indicação, em 

momento nenhum.

Isso que saiu na Imprensa é coisa de imprensa.   Ela,  em momento 

nenhum,  mencionou  nome.   O Silvio  estava presente e  pode confirmar  isso.   Em 

momento  nenhum  falamos  sobre  nomes,  indicação  do  Conselho  de  nomes 

absolutamente.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Boa tarde 

para  todos  os  Conselheiros  e  Conselheiras.   Presidente  Ima,  venho  manifestar  a 

minha  solidariedade  a  você  e  à  Ana  Fleck.   Tenho  total  confiança  de que  vocês 

conduziram o processo como havíamos combinado e considero que há um equívoco 

nessa matéria que foi publicada,  porque os procedimentos que vocês têm tomado, 

dentro do Conselho, sempre são de acordo com o que temos discutido.

Então,  da  minha  parte,  como  Conselheira,  tenho  total  confiança, 

justamente  por  isso  que  vocês  estão  ocupando  os  lugares  que  estão  ocupando, 

porque gozam de toda confiança e respeito, pelo menos, de todos os conselheiros.

Considero que esse tema é um tema que o Conselho precisa discutir, 

porque o Conselho tem que ser sujeito político também nessa discussão em torno da 

sucessão.  Nos moldes que vocês estão propondo, podemos chegar a uma discussão 

mais amadurecida dentro do Conselho e fazer alguma proposta.
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Já que esse assunto 

veio  à  baila,  fazendo  minhas  as  palavras  da  Conselheira  Ana  Veloso,  quanto  à 

confiança  que  as  nossas  Presidenta  e  Vice-Presidenta  merecem  da  gente, 

particularmente, manifesto-me em sentido contrário a que o Conselho discuta essa 

questão.  Essa questão foge completamente das atribuições do Conselho Curador. 

Penso que, se o Conselho for discutir isso, ele vai, apesar da sua própria vontade, se 

chegar  a  alguma  conclusão,  se  constituir  numa  espécie  de  lobby a  favor  de 

determinadas candidaturas.  Se essas candidaturas, ao final, não forem aprovadas, 

isso vai ser quase um desdouro aqui para o Conselho.

Independentemente disso, penso que essa não seja uma atribuição do 

Conselho.  A atribuição do Conselho é controlar, fiscalizar a dinâmica da EBC, e não 

introduzir-se na discussão dessa sucessão, que a lei define claramente as atribuições 

de quem indica e quem não indica.  Acho que, se o Conselho vai entrar nessa seara, 

ele só pode se desgastar.

Então, queria deixar claro essa questão e, naturalmente, se o Conselho 

for discutir essa questão, teremos a oportunidade de travar um debate.  Se a maioria 

resolver,  finalmente,  entrar  nessa  seara,  democraticamente,  me  submeterei,  mas 

sempre defendendo o meu ponto de vista, de que não é uma seara do Conselho. 

Acho que é um erro de avaliação entrarmos nessa seara.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – Concordo 

com o que o Daniel está colocando.  Logicamente, a empresa pública é um pouco 

diferente da empresa privada, mas, na escolha de um senhor da empresa privada ou 

do presidente da empresa, o conselho de administração não tem nada do que dar 

palpite,  nem indicar  ninguém,  os  controladores  da empresa,  quem tem o  controle 

acionário da empresa é que escolhe o presidente sem perguntar para ninguém.

Ele escolhe porque,  muitas vezes, com indicação,  o próprio dono da 

empresa fica constrangido: Poxa!  Vou escolher um cara que foi contra o que estão me 

recomendando.  Então, por norma, empresa privada, conselho de administração ou 

conselho  consultivo,  como  algumas  têm,  não  indicam  e,  simplesmente,  não  se 

pronunciam no que diz respeito à indicação do senhor ou do presidente executivo da 

empresa.
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Então, concordo com o Daniel, acho que, sobre esse assunto da futura 

eleição do novo presidente, o Conselho tem de se abster, ficar, absolutamente, fora e 

não dar palpite nenhum.  É uma atribuição única e exclusiva da controladora, que se 

chama Presidente da República.  Ela vai indicar quem ela quiser, sem precisar...  Se 

ela quiser opinião nossa, ela vai pedir.  Se ela não pedir, ela não precisa da nossa 

opinião para indicar nenhum presidente do Conselho.

Essa é a minha posição e concordo com o que o Daniel colocou.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Gostaria de reforçar a colocação 

feita  pela  Conselheira  Ana Veloso,  de que nós,  Conselheiros,  assim como a Ana, 

também, tenho essa percepção, de que todos nós depositamos plena confiança na 

Presidente Ima e na Vice-Presidente Ana Fleck em relação a essa lamentável notícia.

Então, gostaria de propor que o Conselho fizesse uma nota repudiando 

o texto publicado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Está  bom. 

Brevemente, por favor.

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Rapidamente,  só  para 

agradecer, na verdade, a informação, porque essas informações também foram motivo 

de  diversas  opiniões  dentro  da  EBC,  por  diversos  funcionários.   Então,  o 

esclarecimento  dela,  agora,  é bastante produtivo para esse processo de sucessão 

presidencial na EBC.

Só colocando a minha opinião.  Tenho pouca experiência em relação à 

forma como os conselhos  reagem em relação a esse tipo  de acontecimento,  mas 

acredito que, pela representatividade da sociedade civil,  neste Conselho, possamos 

inovar em relação a uma sucessão, à sucessão presidencial, a recondução da nossa 

diretora Presidenta.

Acredito que isso possa, na verdade, valer-se desse comitê de busca 

para, na verdade, termos afinidade para perfis que possam continuar contribuindo para 
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o  desenvolvimento  da  EBC.   Acredito  que  possamos  estar  sempre  inovando  nos 

processos decisórios do País e de alguns funcionários, acho que o Conselho poderia 

participar, sim, deste momento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Como 

desdobramentos imediatos, faço questão, inclusive, de colocar esse esclarecimento na 

mídia.

No  último  item,  em que  temos  outros  assuntos,  podemos  voltar,  se 

vocês  acharem  importante,  a  debater  essa  questão,  ligada  à  opinião  ou  à 

manifestação do Conselho em relação à sucessão.

Acho que podemos seguir.

O SR.  MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  – Só um 

esclarecimento.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Pode ser.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – É porque 

tanto a lei  quanto o estatuto, eles remetem a escolha do Presidente da República, 

inclusive,  com a possibilidade de recondução.   Então,  o que o Conselheiro  Daniel 

disse  e  Dr.  José  Antônio  Martins  também  disse  é  uma  verdade,  isso  é  uma 

competência  privativa  do  Presidente  da  República.   Logicamente  que  as  opiniões 

podem ser bem recebidas, mas, legalmente, há a possibilidade de recondução ou a 

escolha de novo nome.

Só isso, obrigado.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Realmente,  respeito 

profundamente  as  posições  do Conselheiro  Martins  e  do  Conselheiro  Daniel,  mas 

acho que é importante, já que essa coisa tomou um rumo que ficou um pouco fora do 
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controle do Conselho, inclusive, que o Conselho se posicione em relação a isso, ou 

vamos  oferecer  à  Presidenta  Dilma  um  perfil  que  consideramos  importante  na 

consolidação  desse  projeto  todo,  o  tipo  de  importância  dos  princípios,  o  que 

entendemos ser importantes daqui para frente, a legitimação desse projeto ou não, 

mas acho que temos de deliberar isso, o que pode ser imediatamente, acho.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Imediatamente 

neste momento ou...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Acho, por 

que não?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Se todos concordarem, 

é claro.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – Acho que 

pode ser, só que, muitas vezes, isso constrange a Presidente.  Onde há escolha de 

um executivo de uma empresa, o presidente tem que estar absolutamente livre, sem 

constrangimento  nenhum.  Vamos supor  que o  Conselho  todo exija  um perfil  e  a 

Presidente quer um cara, exatamente, com perfil contrário.  Quer dizer, então, o dono 

da empresa ele tem que ser absolutamente livre para escolher quem ele quer, porque, 

do contrário, se houver sugestões, ele fica, exatamente, constrangido: Vou botar um 

presidente que todo o Conselho é contra ele.  Fica uma situação...

Acho  que  deveríamos  –  minha  opinião  –  nos  abster  absolutamente 

disso, não dar palpite nenhum.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Mas a nossa intenção, 

a  minha intenção,  estou falando pessoalmente,  acho que não há constrangimento 

nenhum de  o  Conselho  se posicionar  em relação  a  isso  absolutamente.   Aliás,  o 

Conselho é representante da sociedade civil  aqui na EBC.  Então, não vejo que o 

Conselho fosse se constranger.
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – Mas não 

é atribuição dele.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  Sei,  mas  é  uma 

contribuição, não é uma atribuição.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Poderia colocar uma 

questão de ordem?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Pois não.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  É  o  seguinte:  se 

estivermos discutindo esse assunto, reivindico expor com mais tempo os argumentos 

que tenho contra essa discussão, quer dizer, levanto uma preliminar, que pode ser 

vencida  e,  se  for  vencida,  entramos  na  discussão,  mas  tenho  argumentos  a 

apresentar.  Aqui, limitei-me apenas a dizer que não compartilhava da ideia de que o 

Conselho deve discutir isso, mas, se formos discutir o assunto, votar o assunto, acho 

que é importante ter uma discussão prévia.  Daí, queria tomar a palavra novamente, é 

claro.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Vou sugerir que 

façamos essa discussão mais ao final.   Temos aqui uma pauta, o ponto de pauta, 

depois dos informes, é a Ouvidoria, depois temos uma questão da audiência pública a 

decidir.  Então, são temas que não são demorados e, acho, sobraria tempo, ao final, 

suficiente para que tomássemos uma posição em relação a esse assunto.

Se  todos  estão  de  acordo,  seguimos  assim  e  voltamos,  ao  final  do 

terceiro item, após os informes da Diretoria Executiva, com o quarto item.  É o tempo 

que se amadurecem as opiniões.
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Segundo ponto de pauta é a Ouvidoria.  Gostaria, então, de passar a 

palavra para a Professora Regina Lima, que vai nos apresentar, primeiro, o relatório; 

15 minutos com o relatório, depois, mais 15 minutos para termos uma discussão e, 

depois, mais 15 minutos sobre planejamento.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Acho que 

me  apresentar,  embora  conheça  boa  parte  das  pessoas  que  estão  aqui,  mas, 

oficialmente, na verdade, hoje, é a primeira vez que estou participando oficialmente da 

reunião do Conselho.

Mandamos um relatório dos meses de junho e julho para vocês.  Dentre 

as  ações,  que  mais  adiante  vamos  apresentar,  são  as  ações  que  serão 

implementadas na Ouvidoria, passamos o mês de julho observando, avaliando todos 

os procedimentos.   Gostaria  de resaltar  e,  em momento nenhum, dizer que esses 

procedimentos estavam errados, o que estamos fazendo é aprimorando o que o Lalo 

fez, até brinco com ele, dizendo que é tão bom dar continuidade a um trabalho que 

começou – teve todos os seus problemas –, começou, implementou e, agora, a partir 

de uma série de observações, implementar algumas ações.

A partir desse relatório que mandamos, e essa será, na próxima reunião 

do Conselho Curador, uma das primeiras mudanças que estamos pensando, em outro 

formato, um formato de relatório que será fornecido para vocês e para a diretoria, que 

ele traga, também, reflexões, porque, além do quantitativo, daquilo que recebemos de 

demanda  e,  desde  já,  gostaria  até  de  dizer  que  acho  que  elas  são,  ainda  hoje, 

insignificantes para aquilo que estamos pensando em termos de comunicação pública, 

o que se recebe, se observaram o relatório que foi enviado a vocês, é um relatório que 

dá um total de 289 manifestações distribuídas entre os diferentes veículos, e isso do 

ponto  de  vista  até  por  conta  da  minha  formação  acadêmica  de  pesquisa,  que 

considero um dado pequeno ainda para o que se quer com a comunicação pública.

Então,  a ideia,  em relação às ações,  é que ampliemos o escopo da 

participação de telespectador, ouvinte ou leitor, e, para isso, vamos propor algumas 

ferramentas.  Claro que isso vai estourar lá na Ouvidoria, porque vamos precisar não 

só qualificar a nossa equipe técnica, mas principalmente até atrair mais gente para 

que  possamos,  cada vez  mais,  abrir  para  esse público,  porque,  se  observaram o 

relatório, ainda hoje, diria, sem medo de errar, que 99,9% dessas demandas chegam 
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para a Ouvidoria através de e-mail, ou seja, estamos deixando de receber demandas 

possivelmente de um grupo muito grande de telespectadores, de ouvintes e até de 

leitores  mesmo,  porque,  sou  até  de  uma  região  como  o  Pará,  sei  que,  em 

determinadas localidades do Pará não tem nem televisão, a televisão, quando chega 

lá, chega com dificuldade, não tem internet e o meio que poderíamos ampliar, um, é 

começar  a  pensar,  que  já  há  uma  proposta  desde  a  época  do  La,  que  é  da 

implantação do 0800.

Então, esse relatório, na verdade, é um relatório que ainda seguimos 

nos  moldes  anteriores,  mas  ele,  com  certeza,  na  próxima  reunião  do  Conselho 

Curador, virá com um novo formato e com alguns acréscimos de análise, acho que 

também não, mas é o papel da Ouvidoria começar, a partir das grandes demandas, 

das  grandes  temáticas,  a  produzir  uma  reflexão  a  respeito  disso  e  subsidiar  os 

conselheiros a partir dessa reflexão.

Então, na verdade, esse resumo estatístico, apostando que todos leram 

com o maior carinho esse relatório, resolvemos fazer em formato de pizza para que 

entendessem um pouco onde está concentrada boa parte dessas manifestações e que 

tipo de manifestações são maiores e que têm chegado através desse meio, que é a 

internet, ainda que isso, acho, seja uma das coisas que precisamos ampliar para que 

possamos abranger, cada vez mais, um número maior.

Se vocês virem ali, do total de manifestações que recebemos, ao longo 

desses  dois  meses,  verão  que  tivemos,  na  verdade,  289  manifestações,  no  total, 

distribuídas.  Se vocês observarem, como pedidos de informação sem processo, não 

sei se vocês têm ideia de como a Ouvidoria vem trabalhando, cada manifestação de 

um receptor, ele é o que chamamos de processo, mas um processo pode ter várias 

manifestações, dependendo daquilo que ele se referir da temática.

Temos 13% de reclamação desse universo, 16% de elogios, 16% de 

sugestões,  1%  de  comentários  e  2%  de  pedidos  de  informação  com  processos 

abertos.   Por  que  isso  é  importante?   Porque,  até  estava  brincando,  estávamos 

fazendo  reunião  com  os  diferentes  setores  da  televisão,  já  fiz  como  pessoal  da 

agência e até brincaram numa das reuniões dizendo que chegou a polícia.  Disse: 

Olha, recuso-me a ser tratada desse jeito, até porque acho que a Ouvidoria – sei que 

foi brincadeira, claro, foi uma forma de... e que também não deixa de manifestar um 

pouco como a Ouvidoria, muitas das vezes, é vista.  Daí, temos trabalhado dentro da 
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Ouvidoria que as pessoas começam a perceber que é claro que temos um universo, 

dentro desse total, significativo de reclamações, mas que temos também um universo, 

ainda que menor, de elogios, e temos um universo de sugestões, que é significativo 

para um sistema de comunicação público, que está se implementando, que considero, 

hoje, a TV Brasil, rádios, agência, como um processo em formação.

Então, é importante que comecemos também a trabalhar e fazer aquilo 

que venho conversando com a equipe da Ouvidoria, em dizer que temos de trabalhar 

em duas frentes: uma, que é esse canal de mediação com os nossos receptores dos 

veículos de comunicação, mas um canal de diálogo interno, que é importante que as 

pessoas  também,  pelo  contrário,  deixem  de  ver  que  aquelas  manifestações  que 

chegam para a Ouvidoria são ruins, elas, na verdade, estão nos dando o parâmetro de 

como é que estamos sendo vistos, como é que estamos sendo ouvidos e, em vez de 

vermos aquilo como um problema que comecemos a dar uma satisfação, porque, às 

vezes, são demandas.  O Roberto Gontijo está aqui e até disse para ele que, boa 

parte das demandas de vocês, é fácil de serem respondidas, algumas ainda que não 

resolvidas, porque, às vezes, quando se responde não necessariamente se resolve o 

problema, você dá uma satisfação para o receptor, mostrar para eles que, às vezes, é 

um movimento rápido.

Ficam demandas por  serem respondidas,  às vezes,  bobagem que o 

receptor, no ato que você diz para ele: Olha, estamos... Mas é demorado.  Estamos 

demorando porque estamos fazendo um levantamento.  Ele nos responde de volta, 

agradecendo,  ainda que não tenhamos resolvido o problema.   Então,  mostrar  que 

esse movimento de resposta é um movimento além de respeitoso com aquele que 

está nos vendo, nos ouvindo, mostra um trabalho de interesse, de fato, da empresa, 

que é o que nos dá a dimensão daquilo que estamos fazendo.

Então, esse universo precisa ser, e esse é o trabalho que vamos fazer, 

precisamos ampliar.  Vocês vão ver mais adiante que estamos com uma proposta de 

ampliar, inclusive, usando as redes sociais para que a gente dê maior visibilidade não 

para o trabalho da Ouvidoria, mas, inclusive, para o próprio trabalho da empresa, e 

estamos estudando de que maneira vamos poder fazer isso, é claro com a ajuda do 

pessoal  da  TI,  que  está  nos  ajudando.   Então,  é  esse  universo  que  tem  se 

apresentado, das manifestações.
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Ali,  o  que  colocamos  foram  as  manifestações  por  veículo  para  que 

tenham, mais ou menos ideia, em termos percentuais, que dessas 289 manifestações 

como, nesses 2 meses, estiveram distribuídas: 76% foi para a TV Brasil, 22% para a 

Agência Brasil e 2% para a Superintendência de Rádio.

Aí, talvez, justifique quando se diz assim: por que a TV Brasil tem um 

percentual maior?  Acho que quando começarmos, em setembro, com o programa da 

Ouvidoria  na  televisão  acredito  que  a  gente  vá,  talvez,  aumentar  o  número  de 

manifestações, mas muitas das reclamações possivelmente diminuirão, porque vamos 

ter um canal, efetivamente, de diálogo e de visibilidade com esse público que está se 

manifestando.

A rádio, que são 2%, são poucos, mas exatamente pelo canal, hoje, o 

que o canal tem, que é a Rádio em Debate, são muitas, às vezes, até questões que 

não são demandadas pelo ouvinte, mas são discutidas no programa de rádio.  Então, 

é uma equação que, se observar, se justifica, que é o que esperamos, a partir de 

setembro, com a veiculação do programa da Ouvidoria na TV.

Ali,  em  relação  à  demanda,  que  classificamos  de  reclamações  e 

reclamações  de  todo  tipo:  reclamações  sobre  conteúdo  de  programa,  sobre  a 

parcialidade do apresentador no ato da sua locução.  Então, são reclamações mais 

gerais.  Observem quais os setores onde mais tem se demandado esse tipo, de forma 

genérica, de reclamações.

O Rogério está aqui do nosso lado e temos procurado, a partir dessas 

reuniões,  e  já  mudamos,  começamos  a  mudar  a  dinâmica  dentro  da  Ouvidoria. 

Estamos  fazendo  um  relatório  semanal  para  que  possamos  identificar  quais  as 

demandas que continuam pendentes de cada setor para começar a bombardeá-los 

com  e-mails, cobrando, de uma forma, claro, mostrando que é importante para nos 

manifestarmos para eles, para os receptores, acho, que a empresa só tem a ganhar 

quando estabelece esse canal de diálogo e termos, também, um pouco de paciência, 

porque sabemos que nem tudo que fazemos vai agradar 100% das pessoas, mas que 

tenhamos  disponibilidade  de  responder,  e  responder,  inclusive,  de  forma não  mal 

criada, pois acho que toda e qualquer pessoa, ainda que discordemos dela, tem o 

direito  de  ter  uma  resposta,  mesmo  na  contraposição.   Acho  até  que  podemos 

argumentar com ela, mas temos de dar uma satisfação.
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Então,  esses  são  setores  que  mais  recebemos  reclamações,  alguns 

mais outros menos, por exemplo, se observarem ali, a Agência Brasil tem 62% e boa 

parte, pelo levantamento que fizemos, é quantitativo, das reclamações em relação à 

Agência Brasil é de erro de informação, o que para nós sinaliza uma coisa importante, 

porque é muito recorrente, significa que alguma providência tem que ser tomada, ou 

qualificando  os  seus profissionais,  mostrando  a  necessidade.   Se  for  pressuposto 

básico de qualquer atividade jornalística a checagem dessa informação, é isso que 

estamos nos propondo como comunicação pública,  temos ainda que redobrar essa 

obrigação, que é de checar, mais do que qualquer coisa, essa informação e, quando 

errar, ser humilde, reconhecer, mudar e fazer o acerto.

Não  sei  também  se  por  que  a  Agência  Brasil  tem  outro  dado 

interessante, que há um acesso muito grande dessa informação da Agência Brasil, 

porque  passa  a  ser  uma  pauta  muito  grande  para  diferentes  veículos,  então, 

recebemos também demanda, até pelo texto das pessoas que escrevem, na Agência 

Brasil,  percebemos, pelo texto,  que são pessoas que, muitas das vezes, discutem. 

Agora,  mais recentemente,  recebemos uma reclamação,  porque foi  usado o termo 

gratuito para um serviço que é público, e uma advogada questionava, dizendo que 

todo o serviço que já é público, portanto, ele é gratuito e não precisa; mas isso dá uma 

tese interessante, uma discussão sobre isso.

Acho que isso que é legal, você não só se reportar a esse demandante, 

mas que você também abra uma discussão e, possivelmente, até esclareça coisas 

que, muitas das vezes...  Até brinquei um dia desses, na Ouvidoria, porque disse que 

o fato de vir de lá fora não significa que o demandante tenha 100% de razão.  Só acho 

que temos de ouvir a todos, mas têm coisas que precisamos, inclusive, trabalhar para 

poder qualificar, cada vez mais, a manifestação desse demandante.  Às vezes, até por 

falta  de  conhecimento  de  como funciona  uma televisão,  uma rádio,  ele  reivindica 

determinadas coisas que, depois, quando você explica, ele percebe que aquele pedido 

dele, muitas das vezes, não é procedente.

Então, esse trabalho também de ensinamento, de aprendizado, que é o 

que a gente pretende estar redirecionando, inclusive, a própria coluna que deixa de 

ser  coluna do ouvidor  e passa a  ser  uma coluna da Ouvidoria  e,  também, dando 

espaço para que os setores se manifestem em relação àquilo  que ele está sendo 

questionado, porque, senão, é meio que contraditório: alguém reclama de mim e não 

tenho oportunidade de me reportar, publicamente, porque, através das demandas, os 
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setores respondem.  Então, é uma maneira de colocarmos, deixar espaço para que os 

setores também se manifestem e, em alguns casos, quando necessário, chamar um 

especialista, dependendo da temática que está sendo colocada.

Os elogios que quem sabe, não sei se é um sonho, daqui a mais um 

tempo vamos ter, cada vez mais, um número maior de elogios.  Nesse sentido a TV 

pública,  a rádio e a agência  precisam ganhar  um panorama de visibilidade maior, 

talvez isso demande pensar, planejar, do ponto de vista que ações, que estratégias 

que  podemos  usar  para  poder,  cada  vez  mais,  capturar  telespectador,  capturar 

ouvinte, mas, hoje, o universo de elogios, embora muitos qualificados, mas temos um 

universo que considero relativamente significante.

Então,  o  que  temos  hoje,  se  vocês  virem,  a  Superintendência  de 

Programação, agora, com 94% de um universo pequeno ainda de elogios, mas, de 

qualquer maneira, temos recebido bastantes elogios, que o Rogério tem recebido na 

Superintendência  de  Programação  e  uma  boa  parte,  também,  de  sugestões.   O 

Rogério, inclusive, queria até fazer uma ressalva, tem respondido em alguns casos, 

além dele encaminhar para a Ouvidoria, têm algumas manifestações que ele até tem 

tratado depois, diretamente com os manifestantes, que se tornam muitas das vezes 

amigos.  Não é isso Rogério?  A Superintendência de Programação, é outro problema 

que,  depois,  vou  falar,  porque,  só  ontem,  estávamos  identificando  e  estamos 

reformulando esse cardápio, que estou falando de distribuição.  Hoje, ainda tem muita 

troca lá, está se mandando e está se computando algumas coisas em setores errados 

e vamos ter de sentar com calma e rever isso.  Então, muitas das vezes, a demanda é 

sua e está sendo encaminhada para outro setor.  Esse é um trabalho que vamos ter 

de sentar e rever todo esse procedimento.

Isso,  do  mesmo  modo  que  vinha  sendo  feito,  foi  encaixado  na 

Superintendência  de Programação.  Espero que na próxima reunião isso já  esteja 

resolvido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Tenho  uma 

pergunta que queria ter uma melhor explicação.  Vocês recebem, entendi que o elogio 

você  encaminha  para  ele,  a  reclamação,  mas o  que  fica  em processo,  porque,  a 

maioria, 52%, está em processo.  Você pode dar um exemplo?
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A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Porque o 

fato de encaminhar,  se o setor  não nos retorna,  fica em aberto.   O que fazemos, 

normalmente, com o...

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Um elogio...

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Depende, 

pode ser, porque, por exemplo, um elogio, o fato de alguém elogiar, eu, por exemplo, 

todas as  vezes quando  me elogiam,  mando alguma coisa  de volta,  agradecendo. 

Entendeu?  Mas, de qualquer maneira, boa parte dos processos que estão abertos 

não é relativa a elogios, são os de reclamações que, algumas vezes, ficam um período 

longo sem serem respondidas.

Agora, tentamos, ainda um pouco antes de mandar o relatório,  zerar 

algumas manifestações,  por exemplo,  da Superintendência  de Suporte,  do Gontijo, 

conseguimos baixar bastante.  Fizemos uma reunião, mas isso, normalmente, é mais 

reclamação.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  –  Temos 

procurado uma interação construtiva com a Ouvidoria, e acho que temos conseguido 

resolver  todos  os  problemas  que  a  Ouvidoria  apresenta  para  ela  qualificar  o  seu 

trabalho, acho que não podemos...  Já fizemos medidas para melhorar, em suma, criar 

condições melhores de trabalho para a Ouvidora.

Agora,  uma  medida  importante  que  estamos  tomando  e  não 

conseguimos concluir ainda, porque envolve o rito, precisamos construir melhor o rito 

de como encaminhar as coisas, a quem e de quem.  A estrutura da EBC, como já 

disse ao Conselho em outros momentos, é inadequada ao nosso sistema público de 

comunicação, digamos, ao nosso business, assim dizendo, ao nosso negócio.

Como  não  existe  uma  diretoria  de  televisão,  então,  é  difícil  para  a 

Ouvidoria saber quando erra e quando elogia, porque, na verdade, ninguém faz nada 

sozinho na EBC, nem ninguém é culpado sozinho, nem ninguém tem o mérito sozinho. 
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Aqui tudo envolve várias áreas, desde quem digitou o projeto básico até quem pagou a 

conta, lá no financeiro, e até quem produziu e até quem veiculou.  Então, isso cria 

algumas  dificuldades  para  a  Ouvidoria,  nós  vamos  construir  uma  norma,  um rito, 

colocar  no papel  alguns procedimentos para a Ouvidoria,  de forma que ela possa 

compartilhar e a diretoria possa até ajudá-la a encaminhar, para abrir um processo de 

crítica ou reclamação, ou seja, de sugestão, elogio ou aplauso.

Por  exemplo,  nos  jogos  mundiais  militares,  vieram  elogios  para  a 

Superintendência de Programação, mas ela não é sozinha responsável, o jornalismo 

também não é, todo o mundo trabalhou demais para que pudéssemos fazer um papel 

bonito,  até  vou relatar  ele,  se  me derem tempo,  que fizemos nos jogos  mundiais 

militares, mas a estrutura da empresa não ajuda na medida em que ela nem tem... 

Quando assumi a presidência,  o rádio nem existia,  criei  uma janela,  tive que ir  ao 

Décio e pedir de joelhos uma superintendência para que o rádio não fosse alguma 

coisa sem lugar para existir institucionalmente.  Daí, consegui, já que é impossível ter 

diretoria,  porque  a  lei  limita  as  diretorias  a  seis,  uma  coisa  parecida,  uma 

superintendência,  e  foi  criando  outras  situações,  outras  unidades  que  não  são 

diretorias.  Mas tudo isso porque, digamos, o aperfeiçoamento institucional da EBC e, 

sobretudo, da sua lei ainda é muito necessário.

Não sei se isso te ajuda, mas vamos tentar melhorar.

A  SRA.  REGINA  LÚCIA  ALVES  DE  LIMA  (Ouvidora-Geral)  –  Na 

verdade,  isso  até  está  na  outra  parte,  mudança  da  forma  de  recebimento,  de 

encaminhamento, mas, na verdade, é isso mesmo, e sei por que estou sendo copiada 

e a Tereza estava fazendo esse diálogo com as diretorias e superintendências para 

que a gente chegue, porque hoje ainda tem muita distorção.  Algo do tipo assim: teve 

um  problema  de  transmissão  lá  em  Curitiba,  daí  o  pessoal  manda  ainda  para  a 

superintendência de rede.  Às vezes, se o setor não disser que não é isso, que não 

cabe a nós e essa demanda fica parada.  Então, temos que, ao que estou chamando 

de cardápio, encontrar não só o que cada setor responde e quem é de cada setor que 

vai se responsabilizar por essa demanda, ainda que ele delegue para outra pessoa, 

mas que possamos tentar sanar esse universo que, muitas das vezes, fica grande de 

demandas sem serem respondidas.

Ima, posso continuar ou paro, porque ia falar das ações.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Geralmente, 

fazemos uma discussão sobre o relatório.  Então, se alguém quiser falar alguma coisa 

ou pedir algum esclarecimento a mais é neste momento, porque, agora, ela passará a 

falar das ações a serem implementadas.

Temos três inscritos.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre o relatório, 

primeiro,  dar  meus  parabéns  para  a  nova  ouvidora,  que  parece  estar  muito 

empenhada,  fazendo a sua linha de trabalho.   Porém, parece-me que não é uma 

omissão, nem uma falha, mas falta destacar no relatório inicial, esse primeiro dela, a 

intensa participação que o Conselho Curador da EBC teve no Seminário Nacional de 

Mídias Públicas, quando diversos Conselheiros aqui presentes lá estiveram, não vou 

citar  todos,  mas  participamos,  durante  dois  dias  seguidos,  levando,  talvez  pela 

primeira vez, uma intensa participação do Conselho em tão importante conclave, que 

teve repercussão em toda a mídia.

Então,  parece-me  que  esta  parte  estaria  necessitando  de  ser,  pelo 

menos, citada.

Obrigado.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Uma pergunta e uma 

proposta.  A pergunta é a seguinte: estava convencido, pelos sucessivos relatórios que 

o ouvidor anterior, Lalo, apresentava, que cada reclamação, cada crítica correspondia 

à abertura de um processo, que era encaminhado ao setor competente, mas vi ali uma 

disparidade  muito  grande  entre  o  percentual  de  reclamações  e  o  percentual  de 

abertura de processos.  Queria entender como que a...  A não ser que eu estivesse 

equivocado, não imaginava...

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Você não 

está equivocado, só que acontece o seguinte: vamos supor que você mande um e-



20

mail para a Ouvidoria, elogiando os jogos militares e outro falando de determinado 

programa.  Abrimos um processo, mas são computadas duas reclamações e assim 

por diante.   Se você fizer referência a quatro assuntos distintos no seu  e-mail um 

processo é aberto e quatro manifestações são computadas.  Se você observar,  ao 

final, você vai ter um número X de processos e possivelmente um número maior de 

manifestações.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  É  que  vi  13% de 

reclamações e 2% apenas de processo.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Mas ali, 

do total, não tem ali nenhum percentual.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O  que  queria 

esclarecer é que toda reclamação corresponde a um processo.

A SRA.  REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA  (Ouvidora-Geral)  –  Toda 

reclamação que chega lá...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Gera um processo.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA  (Ouvidora-Geral) – Agora, 

um processo pode gerar mais de uma manifestação.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Entendi.  A proposta 

que tinha e que me chamou a atenção, no relatório da Ouvidoria, é um percentual alto 

de reclamações da Agência Brasil e um percentual muito baixo de elogios à Agência 

Brasil.
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Considerando-se o conflito que houve em torno da Agência Brasil, do 

qual tomamos conhecimento, não seria o caso de o Conselho dedicar um ponto, de 

uma sessão próxima, para discutir?  Porque, pelo que me lembro, nunca fizemos uma 

discussão  específica  sobre  a  Agência  Brasil.   Então,  pergunto-me  se  não  seria 

interessante programarmos para a próxima reunião uma discussão sobre a agência 

Brasil, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre os seus planos de 

superação das dificuldades para exercer a nossa função de controle?

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Você  quer 

colocar isso para o Conselho já para que a gente se manifeste?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É uma proposta que 

tenho para que a gente programe, a não ser que esses dados não sejam inteiramente 

interessantes, mas pareceu-me muito interessantes, sessenta e tantos por cento das 

críticas foram para a Agência Brasil e os elogios apenas 2%.  Então, talvez, fosse o 

caso de abrirmos uma discussão para avaliar essas reclamações, para avaliar o que a 

Agência  Brasil  tem  a  dizer.   Enfim,  acho  que  o  Conselho,  como  nunca  discutiu 

especificamente a Agência Brasil, toma isso como pretexto para discutir.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Acho que 

isso é com o Conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Todos estão de 

acordo?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Proponho que se 

coloque em votação.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É preciso colocar 

em  votação  agora?   Todos  estão  de  acordo?   Porque  é  uma  proposta  bastante 

interessante.  Obrigada.
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CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Regina,  rapidamente,  com 

base no segundo parágrafo do seu relatório, sobre o sistema de rádio, queria somar, 

na verdade, a manifestação de bastantes funcionários.  Nesse período de latência das 

reuniões do Conselho, procuro conversar com os funcionários da empresa para eles 

me passarem demandas para apresentá-las aqui na reunião e uma vai, exatamente, 

no ponto do segundo parágrafo do seu relatório sobre sistema de rádio, que diz que 

vale  o  registro  sobre  as  dificuldades  na  recepção  do  sinal  da  Rádio  Nacional  da 

Amazônia.

Então, seria bacana se os Conselheiros e as Conselheiras até dessem 

uma olhada  no gráfico  que,  segundo o que me foi  passado a Rádio  Nacional  da 

Amazônia possui três transmissores: um, na verdade, está cedido ao Senado, outro 

está com problemas e estamos buscando resolver o problema desse transmissor e 

outro está operando com uma baixa produtividade.

Tive acesso às cartas, a algumas manifestações de alguns ouvintes e 

acho que o ponto é bastante importante, até pela tradição histórica da Rádio Nacional 

da Amazônia de levar acesso à informação para grande parte da população que não 

tem outro meio de comunicação, que não a rádio, de gente que está deixando de ouvir 

a rádio por não ter captação do sinal, de gente que está reclamando que, há muito 

tempo, não consegue ter a captação do sinal, onde, geralmente, anos e anos tinha.

Então, na verdade, foi interessante constatar que, de fato, isso ficou até 

presente  no  relatório  da  Ouvidoria,  porque  também  é  uma  reivindicação  dos 

funcionários da Rádio Nacional Amazônia, de que os transmissores, hoje, na verdade, 

temos três, mas apenas um está funcionando, que tenhamos informações sobre os 

procedimentos  de conserto  desse  segundo  transmissor,  na  verdade,  para  otimizar 

essa produção de informação para uma parte do País, que precisa bastante dela.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais alguém?

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO –  Nós 

tivemos uma reunião, hoje, da Câmara de Rádio, com a Superintendência das Rádios, 
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com o Guilhon, que fez uma contextualização acerca do recebimento das demandas 

da Ouvidoria, inclusive, porque iniciamos a reunião falando sobre isso, porque haviam 

muitas demandas.  Ele disse que já foram respondidas quase todas, só faltaram duas 

demandas, e ele tocou também nesse problema da transmissão da Rádio Nacional. 

Ele  colocou  todas  as  dificuldades,  inclusive  o  Bráulio  também  estava  presente  e 

compreendemos que as  dificuldades,  realmente,  são de ordem técnica,  mas há a 

questão  de  trocar  o  transmissor,  trocar  a  válvula  a  um  custo  altíssimo  e  tem 

dificuldades como a empresa que mandou as válvulas  de forma incorretas para o 

Brasil, pois esse material vem da Alemanha.  Então, ele fez uma colocação de que 

está se tentando resolver, mas que não é tão simples, por conta do alto índice de 

reclamações que vem daquela área que recebemos no relatório da Ouvidoria.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Mais alguém? 

Então, podemos seguir para a próxima parte?

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Claro que 

ainda  não  é,  até  agradeço  a  gentileza  do  Diogo,  quando  montou  a  pauta,  um 

planejamento  para  2011  a  2013,  mas  são,  pelo  menos,  algumas  ações  que  já 

começamos  e  estamos  procurando  os  setores  para  ver  se  já  conseguimos 

implementá-las, mas são ações que conseguimos identificar a partir da observação 

dos procedimentos da Ouvidoria.

Como falei há pouco que considero esse universo de recebimento de 

demandas ainda pouco para aquilo que queremos como veículos de comunicação da 

EBC,  a  ideia,  não  sei  se  vocês  já  experimentaram  esse  canal  de  entrada  para 

reclamação  da  Ouvidoria,  acho  que  o  Takashi,  volta  e  meia,  manda  umas 

manifestações para a Ouvidoria.  Então, se vocês observarem, uma das coisas que 

identificamos, que, particularmente, é complicado, são esses formulários de entrada. 

Se vocês forem, pela Agência Brasil, com exceção da TV Brasil, que você entra pelo 

sistema de atendimento ao público, mas, na Agência Brasil e no próprio site, na página 

da Ouvidoria,  pelo  site da EBC,  esses formulários  são muitos  frágeis,  porque são 

formulários onde você só coloca o nome, o e-mail e a demanda.  Por que digo que são 

frágeis?   Porque  essas  demandas  são  para  a  gente,  quem  está  sendo  objeto, 

inclusive, de estudo, para saber quais são os públicos que estão, de fato, assistindo 

essa televisão, ouvindo essa rádio.
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Quando você acrescenta, por exemplo,  a idade da pessoa,  a menos 

que a pessoa não queira colocar a idade dela,  do universo de reclamações,  você 

conseguirá identificar a faixa etária do público, pelo menos que está frequentemente 

acessando a televisão, ouvindo a rádio.  Têm determinados pontos no formulário que, 

aparentemente,  podem  não  significar  nada,  mas  para  nós,  para  a  análise  e  para 

reflexão  é  muito  importante.   Mais  do  que  isso,  de  que  estado  está  vindo  essa 

demanda, porque há de se fazer uma diferença daquilo que chamamos de demanda 

espontânea e demanda provocada.

Uma demanda espontânea, ainda que seja sobre o mesmo tema, sobre 

o  mesmo  programa,  vinda  de  estados,  por  exemplo,  diferentes,  é  uma  coisa. 

Demandas em volumes grandes, como aconteceram e estão acontecendo, agora, não 

sei  se  vocês  estão  acompanhando,  que  é  a  saída  da  programação  da  rádio  do 

programa Musishow, em que está havendo muitas manifestações a respeito disso, ela 

está localizada.  Então, o que isso significa para a Ouvidoria, para fazer uma reflexão, 

pois uma demanda espontânea tem uma análise diferenciada de uma demanda.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O que 

você falou por último, que gerou muita demanda?

A SRA.  REGINA LÚCIA  ALVES  DE LIMA  (Ouvidora-Geral)  –  Está 

gerando, agora, que é do mês de agosto, do programa Musishow, do programa que 

saiu da programação da rádio.  Está tendo muita demanda, que vamos computar, no 

próximo relatório, do mês de agosto.  Essa é o que estamos chamando e classificando 

de demanda provocada, no sentido de que tem um público mais setorizado.

Esses formulários, que é o que estamos colocando ali como uma das 

ações que vamos começar, que é o recebimento das reclamações, já conversamos 

com o pessoal da TI e vamos não só reformular, colocar outros pontos no formulário, 

mas vamos padronizar essa entrada, padronizar esses formulários nessas diferentes 

entradas, a Agência Brasil, o próprio site da EBC.

O que nós vamos ver em relação à TV Brasil,  que é outro problema 

identificado,  é que o sistema de atendimento ao público recebe,  em média,  quase 
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1.200 reclamações.  Reclamações não, mas manifestações vindas do receptor.  Desse 

universo, o que chega para nós é muito pequeno.  Entrei em contato com eles para 

perguntar por que o universo era muito pequeno.   Eles falaram que é porque têm 

determinadas demandas que são encaminhadas diretamente para o setor.  Então, o 

que estamos tentando discutir  com eles para reformular  para que isso passe pela 

Ouvidoria e ela se encarregue de fazer essa distribuição até para que ela comece a ter 

um controle  do que está  passando pelo  site,  que é o sistema de atendimento  ao 

público.  Essa reformulação e padronização dos formulários de acesso em diferentes 

entradas: Agência Brasil, rádios, TV Brasil e o site da EBC.

Qualificação  dos  assessores  técnicos  quanto  ao  recebimento  e 

encaminhamento de demanda.  Uma das coisas que identificamos na Ouvidoria é que, 

por  exemplo,  na  semana  passada,  recebemos  uma  reclamação,  dizendo  que 

determinado programa infantil da TV Brasil tinha saído do ar.  Quando você olha na 

grade de programação, esse programa não é da TV Brasil, então, se os assessores 

técnicos  não  tiverem  qualificados,  no  sentido  de  conhecer,  a  fundo,  a  grade  de 

programação da televisão e da rádio, só faremos repasse de demanda.  Chega para 

nós, encaminhamos para o setor, ele nos manda e encaminhamos para o receptor.

O que vamos começar em relação à  programação da TV?  Estamos 

instalando nos computadores da Ouvidoria um arquivo de, pelo menos, 30 dias de 

programação da televisão, porque na hora que chegar uma demanda reclamando, por 

exemplo, no programa X da TV, o apresentador foi extremamente parcial.  Vamos ao 

arquivo,  olhamos o programa,  até para ver  a procedência  da reclamação,  porque, 

senão, até brinco: viramos ‘’menino de recado’’, recebe, passa e, muitas das vezes, 

nem conhecemos aquilo com que estamos trabalhando.

Então, estamos instalando televisores na Ouvidoria, rádios, para que as 

pessoas escutem e conheçam.  Esses assessores têm que ser qualificados, porque 

muitas dessas demandas, às vezes, nem precisam ir para o setor, a própria Ouvidoria 

pode responder, dependendo da demanda, se for mais especifica do setor, mas tem 

demanda da própria Ouvidoria que pode ser respondida.  Então, estamos pensando 

de que maneira vamos, já esse pessoal que está trabalha com a gente, como vamos 

qualificá-los,  no  sentido  de  entenderem  melhor  como  funciona,  pois  o  que  está 

acontecendo hoje é isso.  A Ana Cristina, que é da Ouvidoria e está aqui, sabe e sinto-

me muito  à  vontade  de  falar,  porque  o  que  temos  observado  é  isso,  chega,  não 
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conhece a programação da TV e da rádio e, muitas das vezes, também não conheço o 

conteúdo da Agência.

É fundamental  que a equipe tenha conhecimento desse material.   O 

acesso ao arquivo da programação da televisão, foi o que falei há pouco, estamos 

instalando  nos  computadores  para  que,  cada  um,  não  só  a  equipe,  a  assessoria 

técnica,  mas  os  próprios  ouvidores  adjuntos  para  que  tenham  acesso,  volte  a 

programação e possam analisar, avaliar melhor a demanda, o elogio, enfim, que tipo 

de demanda que for.

O redirecionamento do SAP, que acabei antecipando-me, que é o que 

estamos tratando com o Sistema de Atendimento ao Público, para que esse material, 

principalmente, aquilo que diga respeito a conteúdo de programação que venha para a 

Ouvidoria para que possa computar.  Hoje, pelo universo que recebem, o que tem 

chegado é pouco para a Ouvidoria.

Reformulação dos relatórios para conter maior detalhamento, que é o 

que  pretendemos,  na  próxima  reunião  do  Conselho  Curador,  apresentar  não  só, 

esteticamente falando, um novo formato para o relatório, mas a ideia é que incluamos, 

pelo  menos,  um  parágrafo  de  reflexão  sobre  as  principais  temáticas  que  foram 

abordadas a partir da demanda desses receptores.  Acho que a Ouvidoria tem esse 

papel,  não  apenas  de  se  resumir,  apresentar  essas  demandas  e  quantificar,  ela 

também tem que manifestar o que está avaliando, se está tendo contato com esse 

material.   Esse  relatório,  na  próxima  reunião  do  Conselho  Curador,  pelo  menos, 

estamos fazendo esforços para isso, vocês já devem recebê-lo nesse novo formato, a 

mudança no formato e na abordagem desse relatório, a partir de outra medida que 

vamos incluir mais adiante.

Reformulação  da página  da  Ouvidoria  no  site  da  EBC,  não  é  ainda 

como queremos,  mas já  incluir,  acrescentar  algumas coisas  que,  hoje,  não estão, 

estamos vendo de que maneira disponibilizar esses relatórios no  site, na página da 

Ouvidoria.  Estamos tentando formatar de que maneira encorpamos mais essa página 

da Ouvidoria.  Hoje, nela está apenas o currículo da ouvidora, dos ouvidores adjunto, o 

que  é  a  Ouvidoria,  mas colocar  um pouco também dos serviços  que a  Ouvidoria 

realiza e, inclusive, esses relatórios, torná-los públicos.
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Aquilo que falei há pouco, de implementar a utilização de redes sociais 

pela Ouvidoria para ampliar o acesso ao público.  Iremos estudar de que maneira. 

Depois, vamos conversar com o pessoal da TI, ver como eles nos orientam melhor a 

fazer isso.  Acredito que esse volume de demanda vai aumentar, no momento que 

colocarmos, também, o programa da TV, esse universo com certeza vai aumentar, por 

isso que é necessário que instruamos melhor essa equipe técnica, porque não será 

mais  apenas  uma  demanda  pequena,  com certeza,  vai  crescer  e  o  programa se 

propõe a divulgar isso, de mandar mais manifestações.  Então, esperamos que isso, 

de fato, cresça.

Implantação do canal de atendimento 0800, também com o objetivo de 

ampliar  o  acesso  do  público.   Estamos  discutindo  isso.   Tenho  dialogado  com o 

Virgílio, ele tem nos orientado um pouco de como podemos trabalhar, no sentido de 

fazer funcionar o 0800.   Para isso, teremos que,  à medida que disponibilizamos o 

0800,  teremos  que  ter  uma  equipe  preparada,  que  receba  um  formulário  de 

preenchimento,  que  dê  conta  de  todas  as  informações  que  queremos,  mas  são 

apenas perspectivas, ainda veremos de que maneira, de fato, implementamos isso.

Elaboração  de  parâmetro  para  monitoramento  de  conteúdo  da 

programação.   Estava  olhando  o  resultado  das  pesquisas  feitas,  até  assisti  à 

apresentação na reunião passada, da Universidade do Ceará, uma professora de lá 

que apresentou.  Isso é muito importante para nós como parâmetro, inclusive para a 

empresa.  Não sei, depois quero ver se converso com a Tereza e com outras pessoas, 

não sei se, talvez, através de parceria, mas acho que é importante que comecemos a 

fazer um monitoramento.  Isso é um trabalho mais voltado à programação infantil.  É 

um monitoramento da programação, principalmente da rádio e da televisão para que 

possamos fazer as chamadas análises da programação e que, com o tempo, quem 

sabe,  se  tivermos  fôlego  para  isso,  até  transformar  essas  análises  sobre  a 

programação diária.  Faremos uma experiência mensal, mas, para isso, precisamos 

ter uma equipe que faça esse monitoramento, pois não se faz reflexão sobre aquilo 

que não conhecemos e nem observamos a fundo.  Então, essa é uma das ações.

A  reformulação  na  coluna  do  ouvidor  já  começamos.   Quando  digo 

reformulação, sai daquele caráter do texto, de uma coluna do ouvidor, mas passa a 

ser  um  espaço  da  Ouvidoria  onde  também  trazemos  o  setor  para  que  ele  fale, 

responda, explique o porquê que determinada demanda ou reclamação foi feita, e que 

se façam alguns parágrafos de análise.
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Já começamos a fazer uma experiência na semana passada, mas ainda 

estamos adequando melhor, apareceu com o nome coluna do ouvidor, mas que não 

fique  apenas  no  aspecto,  pois  a  Ouvidoria  também  é  um  dos  setores  dentro  da 

empresa  que  ajudará  nesse  processo  de  afirmação  desse  sistema  público  de 

comunicação. Mais do que responder por responder, queremos ver se, daqui a mais 

alguns  dias,  esse  sistema  público  se  transforme  em  sistema  de  excelência  em 

comunicação.  Temos, também, um papel importante nesse processo.

Por fim, a produção do programa da Ouvidoria na TV Brasil.  Estamos 

com uma data prevista para o dia 22.  Não é isso Rogério?  A informação que temos é 

que  comecemos  no  dia  22  de  setembro.   Será  um programa  semanal,  todas  as 

quintas-feiras,  das  20h40  às  21  horas.   Não  sei  se  todos  tiveram  acesso,  para 

escolhermos o nome do programa, colocamos um texto na intranet e também na EBC 

Informa, pois queríamos envolver o pessoal da empresa também na participação da 

produção  desse  programa.   Tivemos,  mais  ou  menos,  quarenta  sugestões. 

Escolhemos um que tinha a ver com a proposta do programa.  Se depois quiserem 

mais informações sobre o programa, explicaremos qual é a sua concepção.

Para fechar,  gostaria  de colocar  a proposta de cenário  do programa 

para que vocês vejam, já foi para o Rio.  Foi concebida aqui em Brasília.  Estamos 

mandando para o Rio, para que, na vinheta, façam a trilha sonora.  Usaremos o  tri  

cash, que é o cenário virtual.  Concebemos aqui e estamos enviando para que façam 

as  adaptações  de  acordo  com  a  ferramenta.   Essa  é  a  proposta  do  cenário  do 

programa.

Gostaria  de  agradecer,  porque  foi  um  trabalho  extremamente 

colaborativo.   Contamos com o apoio  do Canal  Internacional,  que disponibilizou  o 

pessoal, a sua equipe, para que pudéssemos trabalhar essa concepção do cenário. 

Convencemos o arquiteto da EBC, que fez gentilmente o planejamento dos móveis, da 

mesa.  Ele ficou superfeliz.  Tivemos a colaboração de muita gente para pensar.  Essa 

é a proposta de cenário, vista em diferentes ângulos, para que possamos colocar em 

prática em setembro.   Espero que vocês tenham gostado.   Essa é a proposta de 

vinheta, que já encaminhamos para o Rio para finalizar.

Enfim, é isso, o único “senão’’  talvez do programa é a apresentadora 

que está tentando se convencer de que será uma apresentadora.  Acho que o restante 
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do que estamos pensando ficará bem interessante: o trabalho, o programa.  Espero 

que já tenham gostado do que conseguimos apresentar.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Obrigada, 

Regina.  Alguma consideração dos conselheiros?  Por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Gostaria de fazer 

uma  consideração  rápida.   Queria  enfatizar,  rapidamente,  a  importância  da 

manifestação  que  os  conselheiros  trazem.   Tenho  me  batido,  desde  a  primeira 

reunião, sobre essa questão da Rádio Nacional da Amazônia.  Sabemos, inclusive, 

que há um interesse grande do Ministério da Defesa, que lá esta, com o trabalho. 

Fizeram, inclusive, a Rádio Verde Oliva, agora, e expandir esse esforço do Ministro 

Celso Amorim, que tanto batalhou para tentar ajudar a internacionalizar a nossa TV 

Brasil,  insistia  muito com o nosso antigo Ministro Franklin,  no sentido de apoiar  a 

diáspora brasileira.  Também apoiamos aquele povo noturno da Amazônia, ampliando 

fortemente,  e  chamo  a  atenção  para  isso,  concentrando  esforços  sobre  a  Rádio 

Nacional da Amazônia.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Daniel, por favor.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  tinha  uma 

proposta  para  a  Ouvidoria,  que  é  a  seguinte.   Acompanhei,  tentava  acompanhar, 

sempre  com  atenção,  os  relatórios  do  Lalo,  mas,  às  vezes,  confesso  que  não 

conseguia, não sei se essa também foi a experiência dos demais conselheiros.  Ele 

fazia uma apresentação muito minuciosa,  acho que é válido continuar fazendo, de 

todas as reclamações, de todas as indicações e sugestões, que eram prestadas à 

Ouvidoria.   Tenho a impressão de que talvez fosse mais produtivo se a Ouvidoria 

conseguisse  fazer,  no  final  dessa relação,  uma síntese com as grandes questões 

levantadas no bimestre, pois o relatório é bimestral.
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Enfim, no que se relaciona ao jornalismo, se é possível apresentar, na 

massa de reclamações e críticas, aquelas, uma ou duas mais importantes, em relação 

também  a  outros  setores,  de  modo  que  pudéssemos  ter  uma  súmula  dos 

acontecimentos naquele bimestre e isso podendo nos conduzir, como fizemos hoje, 

eleger,  para  as  próximas  reuniões,  aqueles  setores  que  estão  encontrando  maior 

dificuldade,  para  podermos  debater  a  situação  deles.   Acho  que  isso  daria  mais 

produtividade, criaria um intercâmbio melhor entre a Ouvidoria e o Conselho Curador.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais alguém?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Dois pontos.  Um, em relação à 

questão do SAP, pois não sei se entendi bem a explicação da Regina, o SAP é o 

Sistema de Atendimento ao Publico, que já existia na TV E, quando foi constituída a 

EBC.  Um Sistema de Atendimento ao Público que concorre com a Ouvidoria e tem 

muitas atribuições que são semelhantes.  Há também a proposta da Regina de criação 

do 0800.  Então, colocaria, talvez, em forma de proposta.  Por que o SAP do Rio de 

Janeiro não é incorporado à Ouvidoria?  Sei que a Regina jamais faria essa proposta, 

então, eu estou fazendo, como uma sugestão.

O outro ponto, que o Daniel começou a abordar, é sobre outra questão 

que  a  Regina  falou,  que  é  o  tratamento  em  relação  a  algumas  reclamações  e, 

eventualmente,  essas  reclamações  podem não  ser  pertinentes.   Alguém  tem que 

julgar que não são pertinentes.  Por exemplo, um locutor, um apresentador ter utilizado 

uma linguagem inadequada, algo assim.  Atualmente, quem faz essa análise talvez 

seja a diretoria de programação e, na nova configuração da Regina, seria a própria 

Ouvidoria.  Nos dois casos, fico preocupado de que, não que duvide da competência 

da Regina ou da equipe dela, mas, eventualmente, ao longo dos anos, essas coisas 

possam acabar sofrendo transformações e, em um dado momento, nos apercebermos 

que a Ouvidoria está dando respostas com as quais o Conselho não concorda.  Por 

exemplo, a Ouvidoria dizer que determinada reclamação não é pertinente, enquanto 

que eu discordaria dessa colocação.  Então, seria interessante se tivéssemos acesso 

às reclamações in natura, da forma como foram feitas.  É o que o Lalo fazia.

Por outro lado, se a intenção é aumentar o número de telespectadores 

participantes, de repente, você tem um relatório com 10 mil reclamações, também será 
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algo intratável.  Então, colocaria como uma sugestão, talvez, você implementar isso 

em  forma  de  sistema  de  banco  de  dados,  dentro  da  Ouvidoria,  clara,  e  nós 

Conselheiros podermos ter acesso a essas reclamações para, de vez em quando, 

darmos uma olhada, para ver se está tudo bem.  Essa seria minha segunda sugestão.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidoria) – Quando falei 

pertinência,  veja  bem,  não  iremos  brecar  nenhum  tipo  de  manifestação.   A 

manifestação vai ser recebida e encaminhada.  Quando falo pertinência, é porque há 

determinadas manifestações que não dizem respeito a nenhum veículo nosso, pois ela 

não  existe.   É  um  programa  que  alguém  reclama  e  não  é  da  TV Brasil.   É  um 

programa que ele alega que é do Rádio e não é.  É mais nesse sentido.  Não irei 

jamais, longe de mim, brecar qualquer manifestação que venha de fora.  Acho que 

toda manifestação tem que ser ouvida, tem que ser respondida.

Quanto  ao  que  você  está  colocando,  se  acontecer  o  que  estamos 

querendo, esse volume vai aumentar consideravelmente.  Duvido muito que até nós, 

com o universo de pessoas que temos lá, demos conta.  A ideia é de, pelo contrário, 

darmos agilidade aos processos.

Se começarmos a passar  para conhecimento,  até aí  tudo bem,  mas 

como procedimento de resposta, temos que agilizar esse processo.  Depois, não sei, 

estudar mecanismos de tudo aquilo que a ouvidoria faz de ação para estar disponível 

na própria página dela.  Estamos estudando, estou há um mês e acho que está muito 

cedo para dizer, determinar coisas.  A única coisa que já nos debruçamos e fizemos, 

foi detectar coisas que achamos que são problemáticas, e tentar solucionar de cara. 

Depois, vamos vendo que outras coisas podem, inclusive, agilizar esses processos, 

fazer com que dê mais visibilidade, porque não é visibilidade à Ouvidoria, é visibilidade 

à empresa.

Quando  você  divulga,  porque  é  legal  quando  as  pessoas,  mesmo 

reclamando, pois quando alguém reclama é sinal de que está nos vendo, ainda que 

não concorde.  Isso também é bom para nós.  E queremos aumentar, não quero nunca 

que as pessoas digam, será que um dia vai zerar, eu digo, espero que não, pois se 

zerar  é  um  perigo,  tem  alguma  coisa  errada,  não  tem  como.   A  ideia  é  que 

estimulemos  para  que  cresça  esse  número  de  demanda  e  que,  cada  vez  mais, 
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agilizemos.  Mas a pertinência não é nunca dizer que isso não vai, tudo vai entrar, é 

porque tem coisa que realmente não é da empresa.  E que as pessoas reclamam.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Última 

manifestação.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Primeiro,  quero 

parabenizar a apresentação, achei muito boa, gostei muito das propostas, da vinheta, 

do cenário.  Tem um ponto que acho essencial, que você falou em implementação. 

Acho que o mais importante é a questão da qualificação da equipe da ouvidoria e da 

equipe  do  0800,  pois  a  questão  maior  é  que  acho  que  vocês têm que  ter  maior 

resolutividade.   A  minha  experiência,  como  o  Dr.  Martins  às  vezes  coloca  a 

experiência dele em empresa privada, é na área hospitalar.

Nós aqui temos que estar abertos para ouvir todo mundo, mas temos 

que ser capazes de responder todo mundo, porque, se tiver abrindo N canais que as 

pessoas entram e ninguém receber nenhuma resposta, não funciona.  Por outro lado, 

para eu sobrecarregar a área técnica, se pegar todas as perguntas que tenho e fazer 

uma lista  para  os  meus médicos,  eles  não atendem mais  ninguém,  ficam apenas 

respondendo.   Então,  acho  que  a  qualificação  e  a  resolutividade  da  Ouvidoria  é 

fundamental.

Talvez,  um  programa  que  os  setores  fizessem  um  programa  de 

formação para a Ouvidoria, para que a própria pudesse ter uma resolutividade maior e 

passar  para  o  setor  problemas  de  maior  complexidade,  mais  específicos  ou  mais 

técnicos,  porque o meu temor,  quando você fala em ampliar  o acesso,  é óbvio,  é 

nosso objetivo, nós somos uma TV pública, todo mundo tem que ter acesso a nós, 

somos uma empresa pública, nosso rádio todos têm que ter acesso para fazer seus 

comentários.  Mas vejo que é como num hospital, não adianta ampliar a consulta de 

admissão e depois não ter exames, nem revisão, nem internação.  Você tem esse 

problema, mas, seu exame, só vou saber daqui a um ano.

Então, acho que a questão do reforço, primeiro, da Ouvidoria, do ponto 

de vista logístico, da qualificação do reforço de pessoal, é essencial, porque senão 

ouviremos e não responderemos nada.   Preocupou-me muito seu primeiro gráfico, 
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quando mostra que 52% estão em processo.  Recebemos um elogio, vamos passar 

para a área, recebemos uma reclamação, esse programa não foi retirado da grade, 

esse programa foi retirado da grade em tal horário, quer dizer, a qualificação de todos, 

o primeiro ponto achei muito importante, é uma sugestão, que esse seria o primeiro 

passo, pela minha experiência em outra área.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA (Ouvidora-Geral) – Apenas 

para fechar, quanto a isso, nenhuma ação será implementada sem ver a outra ponta. 

Não aumentaremos se não tivermos um suporte.  Isso tudo estamos avaliando, por 

isso  estou  colocando  ações  a  serem  implementadas.   Estamos  fazendo  essa 

avaliação.  Na medida em que você qualifica, por isso que é importante, mais do que 

qualificar para atender e responder, é que essa equipe técnica entenda aquilo que ela 

está trabalhando, isso para mim é fundamental.  A qualificação se dará nesse nível. 

Mas acho que é isso, não tem como lançar, pois isso aumentará o volume, se não tiver 

um suporte de recebimento, criará um problema sério.  Enfim, mais alguém?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que não.  O 

café está servido.  Faremos uma pausa de dez minutos e daremos continuidade com o 

próximo tópico, que é sobre audiência pública.

(Intervalo)
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – O Secretário Luiz 

Elias teve que se ausentar, em seu lugar assume o Dr. Ildeu de Castro Moreira.  A 

Dra. Lúcia também terá de se ausentar neste momento, foi chamada ao hospital com 

urgência.  Às 17 horas, o Conselheiro José Martins também terá que sair.  Então, 

vamos correr com esta pauta.  Temos como o próximo ponto de pauta a audiência 

pública.

Todos lembram que nós sugerimos, o Conselheiro Daniel sugeriu e foi 

aceito pelo Conselho, que houvesse uma audiência pública para avaliar os primeiros 

quatro anos de vida da EBC.  Os desafios para o próximo período etc.

Indicamos, inicialmente, o dia 27 de setembro.  A Presidente Tereza nos 

mandou um e-mail, há poucos dias, solicitando que adiássemos e sugeriu uma nova 

data,  alegando  e,  com  razão,  que  teríamos  mais  condições  de  atender,  melhor 

preparar o balanço de sua gestão, pois seria exatamente o balanço da gestão dela. 

Passo a ela para que faça a proposta e avaliemos essa consideração da Tereza.

A SRA.  MARIA TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não  é 

preciso dar boa tarde, pois já falamos.

A EBC faz, todos os anos, o relatório de gestão anual de natureza legal, 

que fazemos para os órgãos de fiscalização.  A EBC é fiscalizada, do ponto de vista 

de sua administração,  pelo Conselho de Administração,  pelo Conselho Fiscal,  pelo 

TCU, pela  Ciset  e pelo Dest.   Esse é um relatório  de gestão muito administrativo 

financeiro.  Fazemos a prestação de contas para o Conselho Curador, anualmente, 

com  foco  mais  no  conteúdo  e  programação,  como  é  da  competência  e  como  é 

pautado pelo próprio Conselho.

O  relatório  de  gestão  de  previsão  legal  é  entregue  aos  órgãos  de 

fiscalização em fevereiro e segue uma cartilha, um padrão que o TCU distribui, é uma 

instrução normativa do TCU,  que é distribuído todo ano em novembro,  dezembro. 

Esse relatório é muito complexo.  Todo ano, trabalhamos nele, a partir do momento 

em que o TCU distribui a instrução.
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O relatório para o Conselho Curador, que é uma prestação de contas 

centrada no plano de trabalho anual, temos atendido ao Conselho apresentado no final 

do ano.  Geralmente, na última reunião do Conselho.

Estranhei,  mas  não  quis  me  manifestar  na  hora,  porque,  na  última 

reunião, não sei se foi a Presidenta ou outro conselheiro falou em fazer um balanço de 

quatro  anos,  em agosto.   Agosto  ainda  está  longe  de  4  anos,  mas não  quis  me 

manifestar.  Depois, vi que o próprio Conselho passou para setembro, que também 

ainda é antes dos 4 anos da EBC.  A lei fixa um quadriênio de mandato para seu 

diretor presidente, que também coincide com o prazo da diretoria, que trabalha com 

esse  diretor  presidente.   Esse  mandato  é  muito  conferido  para  garantir  a 

independência, como os senhores sabem.  Ela fixa esse quadriênio, admitindo uma 

recondução, conforme é praticado por quase todas as empresas de comunicação do 

mundo.

Gostaria de fazer o relatório do quadriênio tendo realizado tudo que é 

possível no quadriênio, Presidenta, independente de assuntos de sucessão, sobre o 

qual não vou me manifestar.  Terei uma audiência com a Presidenta Dilma sobre isso. 

Mas, a prestação de contas do quadriênio independe disso, ela precisa ser feita de 

modo que possamos realizar todo o trabalho dentro do quadriênio, por isso acho que 

tem que ser nos dias que se aproximam mais do final do quadriênio, pois você tem 

ações sendo realizadas.  Temos muitas ações.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Quando  é  o 

quadriênio?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O 

quadriênio  termina  nos  cinco  anos  da  nossa  nomeação,  minha  e  dos  meus 

companheiros de diretoria,  em 31 de outubro.   Até lá,  estamos com uma série de 

ações para fazer, primeira coisa.  Estão ali os companheiros das áreas de televisão e 

de rádio.  Vamos, em setembro, deflagrar um processo de renovação da grade, dentro 

do plano de trabalho, comprometido com o Conselho, e vamos lançar o programa do 

ouvidor e vários outros programas no dia, aproximadamente, 19 de setembro.  Não é 

Rogério?
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Temos várias ações institucionais como, agora, por exemplo, estamos 

fazendo uma ação nos Estados Unidos,  relacionada  ao Canal  Internacional,  a  TV 

Brasil.   Estamos fazendo ações internas em várias áreas de cinema.  Os senhores 

viram, agora,  em Gramado, nós colhemos lá uma grande vitória,  com um produto 

nossa, uma produção nossa, com o filme Longa Viagem.  Estamos com muitas ações 

nessas áreas, ao longo de setembro e começo de outubro.

Pensamos, então,  que o quadriênio  exige fazer uma avalição assim. 

Como disse,  fazemos o  relatório  de  gestão  legal,  que  é  esse  para  os  órgãos  de 

fiscalização e controle, que pode ser apresentado até fevereiro, que vai ser uma peça 

diferente, embora falem das mesmas realizações.  Fazemos o balanço do Conselho 

Curador, mas esse tipo de balanço que o Conselho está propondo, que vamos fazer 

de  todo  modo,  inclusive  com base  numa publicação,  exige  mais  levantamento  de 

estatística, exige uma recuperação de dados de toda natureza.  Enfrentamos 4 anos 

de muito trabalho.  Todos os anos têm muitas coisas que foram feitas, mas até as 

gavetas da memória estão lotadas, precisamos visitar arquivos, visitar a programação, 

acervos e realizações de toda natureza.

Para fazer um balanço efetivo, especialmente em forma de audiência 

publica,  precisamos  estar  mais  bem documentado,  o  que  também exigirá,  pois  a 

empresa tem uma carência de quadros, não tem um estatístico, isso somos nós que 

fazemos, pequeno grupo, equipe mínima, gabinete mínimo.

Hoje não tenho nenhum assessor técnico.  A Mírian foi embora.

Por  isso  acho  mais  adequado  fazermos  no  final  de  outubro,  mais 

próximo do final do quadriênio, em que algumas ações ainda estarão sendo feitas em 

outubro  e  tenhamos  mais  condições  de  trabalhar  na  recuperação  de  todos  esses 

dados para fazermos prestação de contas da forma como o Conselho propõe, sob a 

forma de audiência pública.  Acho que é bom fazermos audiência pública enquanto a 

empresa  não  tiver  conseguido  fazer  sua  própria  avaliação  interna,  que  estamos 

fazendo também.

Foi nesse sentido que escrevi à Presidenta.

Esclareço  à  Presidenta  que  encerraremos  esse  ponto  e,  depois, 

faremos os informes.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – A sugestão da 

Tereza é que façamos a audiência mais proximamente do dia 31 de outubro, ou seja, 

escolheríamos um dia da reunião de outubro,  oportunidade em que faríamos essa 

audiência.

Peço que os conselheiros se manifestem a respeito dessa proposta.

Com a palavra o Conselheiro Daniel Arão Reis Filho.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Acho  que  o 

precisamos discutir  mais é o conteúdo dessa audiência,  ou melhor dizendo,  desse 

seminário.

Quando trouxe a proposta, e não tenho nenhuma objeção a concordar 

com o pedido de adiamento desse seminário, por achar inclusive que ele deve ser 

bem preparado.

Quando tive essa ideia, e a trouxe ao Conselho, era para aproveitar o 

pretexto desse quadriênio, que são os primeiros anos da EBC e fazer um balanço 

político desse empreendimento.   Não era um superrelatório,  mas o relatório anual, 

referente a 2011, que discutiríamos em novembro ou dezembro, mas não havia data 

programada.

O que queria era aproveitar  esses quatro anos e fazer  uma grande 

discussão pública a respeito da EBC, a respeito dos seus propósitos.  Por exemplo, 

em função da experiência  que acumulei  aqui,  nesse período em que trabalhei  no 

Conselho,  percebo claramente a natureza da questão.   A EBC é muito mais uma 

empresa  estatal  do  que  empresa  pública,  embora  tenha  elementos  de  empresa 

pública.

Esse é o formato ideal?  Ou será o caso de mudar esse formato?  Para 

aprofundar é o meu ponto, ou seja, o de aprofundar o caráter público dessa empresa 

com implicações no orçamento da empresa.  O orçamento da empresa pública não 

pode ficar a depender do bom humor do governo.   Senão o governo estrangula a 
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empresa quando quiser.  A empresa pública tem que ter autonomia assegurada por 

receitas provenientes de destinação clara no orçamento.

Então,  o  que  quero,  nessa  audiência  ou  nesse  seminário,  como se 

queira chamar, não é uma repetição das audiências públicas que tivemos, é um fórum 

e que se convidem outras entidades de caráter público, universitárias, as estaduais e 

que se convide a Frente Parlamentar, que trata essa comunicação.  Fazer um fórum 

político e fazer um balanço dessa empresa.

E fazer propostas.   Depois  desse fórum,  o Conselho teria  a função, 

depois de sua realização, de elaborar uma série de propostas – esse fórum não seria 

deliberativo, mas consultivo – com base nas discussões e nas propostas idealizadas e 

fazer, este Conselho, propostas ao Congresso Nacional, propostas à Presidência da 

República.

A não ser que nos consideremos plenamente satisfeitos com a situação 

atual, com o formato atual e com a dinâmica atual.

Penso que dificilmente isso acontecerá.  Acho que temos elementos, 

experiência  adquirida,  massa  crítica,  para  irmos  além  da  posição  que  temos 

atualmente.  E fazer propostas que modifiquem, que façam a diferença.

Esse é o espírito da coisa quando imaginei aproveitar os quatro anos 

para fazer um grande balanço político e, desse ponto de vista, acho importante que 

tenhamos uma pauta definida claramente para que as pessoas possam preparar suas 

reflexões para essa pauta, em que entraria a questão do operador digital.

Enfim,  poderíamos  fazer  uma  seleção  de  pontos,  designar  uma 

comissão, mas também acho que seria precipitado fazer isso agora, em setembro. 

Não  pelos  motivos  que  a  presidenta  indicou,  mas  pela  filosofia  com  que  estou 

encarando esse fórum.  Inclusive não acho razoável dar o nome de audiência pública, 

porque fica parecendo uma reedição das excelentes audiências públicas que fizemos. 

E poderíamos ter outra, ainda este ano, mas a minha ideia, realmente, era fazer um 

fórum de discussão política a respeito do balanço político da EBC e dos rumos daqui 

para frente.
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Se o Conselho  compartilhar  dessa ideia,  acho que hoje  poderíamos 

constituir uma comissão ad doc para prepararmos uma pauta e discuti-la por  e-mail, 

no  Conselho,  amadurecer,  inclusive  com  o  Conselho  diretor  da  EBC  para  que 

possamos  realmente,  aproveitando  esse  ensejo,  dos  quatro  primeiros  anos,  fazer 

propostas de reforma na empresa.

É  esse  o  espírito  da  coisa,  e  não  sei  se  ficou  claro.   Se  ficar,  daí 

decorrerá  uma  série  de  providências  que  vamos  tomar.   Se  vamos  fazer  uma 

audiência pública apenas para fazer um balanço usual, aí, pronto.  É outra coisa.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas acho que 

todos tinham entendido  que  era  esse o  espírito,  mas dentro  desse balanço  cabia 

também essa parte ligada à questão da gestão atual etc.,  os avanços, conquistas, 

muito do modelo de gestão adotado que foi elaborado, conduzido nessa gestão.  Acho 

que caberia esse adiamento.

Acho que podemos discutir neste Conselho realmente o conteúdo do 

seminário,  como proposto por  Daniel,  e esse pequeno comitê que elaboraria  essa 

pauta e como se daria essa discussão.

Será aberta, não será só do Conselho?  Não é audiência púbica, mas é 

um conselho aberto?  Com que pautas?  Quem vai falar?  Os temas etc.

Cabe uma comissão.  Então, definiríamos se todos concordam com o 

adiamento.  Para o próximo, poderíamos agendar uma data?

Não sei se teremos que fechar datas hoje, até porque são 5 horas e 

estamos sem quorum para deliberação hoje, agora, porque saiu uma conselheira.

Pelo menos o comitê nós poderemos sugerir hoje e, depois, daremos 

andamento a essa discussão.

Certo?
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O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  –  O 

quorum é  de  50%  dos  conselheiros  empossados.   Tínhamos  11,  como  são  21 

conselheiros empossados, atualmente, seriam 11.  Agora somos 10 conselheiros na 

sala, uma vez que um deles teve que se ausentar.

Permita-me uma reflexão, Presidenta?

Essa é uma questão de procedimento de encaminhamento.  Não acho 

que  absolutamente  necessário  nos  atermos  à  formalização  do  Regimento  nesse 

momento.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É só a formação 

de uma comissão para elaborar a pauta e sugerir, por email, a todos os conselheiros 

que se manifestem.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheiro Daniel, não havia entendido que o seminário falava em audiência pública, 

não sei se foi pelo senhor ou por outra pessoa, mas existe aquela previsão de que o 

Conselho faça audiência pública todo semestre.  Não havia entendido o espírito da 

sua proposta como explicado hoje, que acho oportuno.

Estou longe de achar que o marco legal da EBC esteja adequado.  Já 

falei a respeito por dezenas de vezes.  Acho que desentortamos o que foi possível. 

Estamos no limite da lei.   Agora, há muitas mudanças que, só com lei,  podem se 

concretizar.  Mudanças que não são possíveis de serem contornadas, a não ser com 

mudanças na lei e tal.

Acho  oportuno  que  se  criem  e  que  se  viabilizem  oportunidades  de 

discussão política do modelo.

Acho que o balanço de gestão facilita a discussão política, até porque 

podemos dizer: Olha, tais resultados poderiam ter sido melhores ou piores em outras 

circunstâncias de marco legal.
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Por isso, acho que a oportuna reflexão política que se propõe se daria 

melhor após uma avaliação.  Quer dizer, após a conclusão desse período.

De qualquer forma, a data é irrelevante, desde que seja nesse sentido, 

conforme nos parece que seja.  É óbvio que setembro já se tornou inviável, como já se 

disse, e que seria em outubro, segunda quinzena de outubro, seria uma data razoável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Gostaria  de 

lembrar  que  este  Conselho  já  deliberou  sobre  a  audiência.   Iríamos  fazer  uma 

audiência em agosto e foi proposto que essa audiência fosse este seminário etc., do 

primeiro semestre.

É isso?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que podemos fazer 

é,  conforme  está  definido,  não  temos  mais  quorum para  redefinir,  é  fazer  uma 

audiência  pública  no  padrão  usual,  como  temos  feito.   Já  fizemos  duas  ou  três 

audiências  públicas,  qual  seja,  uma  no  Rio,  outra  em  Brasília  e  uma  em  Belo 

Horizonte.  Podemos fazer uma quarta audiência, mas no padrão usual, em que se 

abra a discussão, apareçam pessoas da sociedade para fazer críticas e debates etc. e 

tal.  E, nessa audiência, quem se sentir em condições pode até levantar propostas 

gerais, mas o que quero é um fórum que tenha repercussão nacional.  Que realmente 

possamos fazer  da EBC um centro  de atenções desse País,  ou pelo  menos,  dos 

setores mais interessados no assunto.

Nesse sentido, tem tudo a ver o adiamento para outubro e abrir o fórum 

com um balanço da diretoria.   Mas penso num balanço,  menos voltado para uma 

apresentação minuciosa, e mais para se elenquem grandes temas e que merecem ser 

reformados.

Acho que isso é que incentiva o debate político e faz desta reunião uma 

reunião  diferente  de  uma  audiência  tradicional.   Defendo  as  audiências  públicas, 

porém é outra coisa que se quer com esse fórum.  Talvez o nome não tenha sido 

adequado.  E não me lembro de ter falado em audiência pública.  Acho que falei em 

seminário.  Mas, em todo caso, esse nome acabou sendo utilizado e pode, realmente, 
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gerar dúvidas ou equívocos a respeito das verdadeiras intenções, se elas são para 

abrir uma discussão geral.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Volto a insistir que 

sobre  essa  questão  da  criação  de  um  fórum,  teríamos  que  decidir  com  quórum 

necessário, conforme mandam os estatutos.

A questão da audiência já está resolvida, vai ser feita.  A questão do 

fórum teria que ser decidida numa próxima reunião quando houvesse quorum para tal.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não  impede, 

conselheiro, que, por questão de bom-senso, possamos designar uma comissão  ad 

doc para pensar – ela não vai deliberar nada – apenas para pensar uma pauta e que 

se faça circular essa proposta de pauta pelo Conselho e pelo conselho diretor também 

da EBC para que essa pauta seja enriquecida e, numa próxima reunião, possamos 

deliberar com quorum.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Bom, temos que 

analisar a questão de logística.  Seriam então mais uma audiência pública e o fórum?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  – 

Conselheiro  Paulo,  no  primeiro  semestre  optamos,  ou  seja,  a  ideia  da  audiência 

pública está no próprio Conselho, não é algo que esteja nas 11.562 ou nos decretos 

que seguiram a legislação da criação da EBC.  No primeiro semestre, pelo que pude 

compreender,  o Conselho optou por  ter  esse momento  público,  esse momento de 

audiência e em transformá-la no grande seminário que fizemos nos dias 29, 30 e 1º de 

julho.  Esse momento público foi o seminário.  Pelo que estou entendendo, uma ideia 

consensual  seria  que  o  grande  momento  público  do  semestre  fosse  o  proposto 

inicialmente  pelo  conselheiro  Daniel,  que,  em  diálogo  chegou-se  a  esse  possível 

formato.

Parece-me,  conselheiro,  que  poderíamos  encaminhar  na  seguinte 

direção: teríamos nossa reunião ordinária no próximo dia 27 de setembro e, no final de 
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outubro, teríamos esse momento audiência/seminário, que, neste grupo, contaria com 

membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, seria formatada.  Parece-me 

que não há contradição ou problemas em relação ao quorum desse encaminhamento.

Acho  que  poderíamos  inclusive  fazer  essa  consulta  imediata  aos 

conselheiros que não estão presentes para verificarmos se há alguma negativa.  Mas 

parece-me ser  esse o  encaminhamento  mais  lógico  em função  das  questões  que 

foram colocadas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Nos termos em que 

o Secretário coloca, tudo bem.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  –  Cria-se só a 

comissão.  O formato da comissão, em princípio, terá alguns voluntários.

Daniel, como primeiro voluntario, e mais três ou quatro componentes. 

Takashi?  Mais alguém gostaria de participar da comissão?

Ana Veloso.

Alguém da Diretoria Executiva?

O SR.  VITOR ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  –  O 

Ministério pode convidar?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Mais um então. 

Vitor Ortiz.

Alguém pela diretoria executiva Tereza?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Acho 

melhor que seja alguém da base executiva, não?
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A  proposta  de  concepção  é  do  Conselho,  que  pode  elaborar  sua 

proposta e, na fase de execução, alguns dos diretores a integrariam.

Algum dos diretores gostaria de integrar a comissão?

Essa comissão vai conceber o evento.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Exato.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Vai 

elaborar a pauta do evento.

Proponho que faça parte dessa comissão um dos diretores.

Garcez, você poderia?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Então, Garcez.

Poderemos perguntar  aos  que não estão presentes  se alguém quer 

participar dessa comissão.   Faríamos assim: uma reunião,  que seria no dia 27 de 

setembro; na segunda quinzena de outubro faremos esse seminário.

Ainda marcaremos oportunamente por e-mail.

O próximo ponto de pauta são os informes da Diretoria Executiva.

Passo a palavra a Presidente Tereza para fazer suas manifestações.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Vou deixar 

por último o informe do manual de jornalismo, porque a Diretora não está no momento, 

temos um resumo escrito a respeito e a Nereide complementará com mais detalhes 
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sobre o andamento do processo do qual a diretoria executiva já tem participado, uma 

vez que a primeira fase já está bastante concluída.

São poucos, na verdade, os informes.

Lembro-me de ter dito que em setembro teremos algumas ações de 

programação  da  televisão.   Acho  que  posso  resumi-las  e  o  Rogério  poderá 

complementar.

Laçamos  vários  programas  nas  últimas  semanas.   Alguns  que  não 

poderiam esperar por razões ou contratuais ou de programação mesmo, mas ainda 

temos algumas mais, como a Semana da Pátria, que está chegando.  O lançamento 

de histórias do Brasil, que é um conteúdo importante.  São dramaturgias envolvendo 

episódios interessantes da história do Brasil.  Está no plano de trabalho.

Vamos  ter  Amazônia  Dentro,  que  é  uma  série  jornalística  sobre  a 

Amazônia; os Sábados Azuis, que são programas que foram resultado de um pitching 

sobre experiências bem sucedidas das comunidades, tecnologias sociais Brasil afora. 

E  esperamos  estar  com  o  programa  da  Ouvidora  pronto  para  ser  momento  de 

renovação de grade, porque vai ocupar o lugar de alguma coisa.  Vamos lançar uma 

dramaturgia  importante.   Ao  falar  da  grade,  aproveitamos  para  falar  das  três 

minisséries para jovens.  E vamos ter a dramaturgia adulta, que é a serie da televisão 

portuguesa,  Equador,  com quem licenciamos  e  vamos exibir.   Tudo  isso  terá  um 

momento de renovação de programação em setembro.

Antes de falar dos jogos mundiais,  passo a palavra ao Rogério para 

falar da grade, além do que já coloquei, mas sobre as séries.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – Boa 

tarde a todos.  Lançamos em agosto passado, entre julho e agosto, três séries que são 

as mais importantes produzidas no mundo sobre ciência e tecnologia, tendendo a uma 

orientação do Conselho, era um pedido da presidência, que são as séries produzidas 

pela BBC  learning – o trem da alegria; o corpo virtual, que é uma coisa fantástica. 

Programamos  essas  séries  em  horários  bastante  acessíveis  para  que  tivessem 

bastante percepção por parte do público, e a terceira são as maravilhas do sistema 

solar.
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Ficar dizendo a respeito delas não resume a qualidade e a beleza que 

são esses programas, mas trouxe um DVD com os  promos, que será encaminhado 

pela Presidente ao representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Professor 

Ildeu, que, depois, se houver interesse, poderemos exibir para os conselheiros terem 

uma ideia.  No próximo dia 29 vamos lançar uma série sobre a Amazônia, que é uma 

pesquisa  que qualifico.   Trata-se de programa sobre  etnia  e  antropologia  sobre  a 

Amazônia, com Bruce Perry.  No dia 3 lançaremos uma solicitação do Conselho que 

passa a ser atendido, ou seja, a TV Brasil passa a ter a programação por 24 horas no 

ar, quer dizer permanece em looping.  A partir de então estaremos com a emissora por 

24 horas no ar.

Inclusive brinquei com a Presidente, colocamos na tomada e agora não 

tem mais volta.

No dia 4 de setembro, no domingo, vamos lançar um novo programa, 

que dialoga com a produção independente nacional, que é o Curta TV, programa novo 

que foi criado e atende à demanda da produção independente dos curtas metragistas, 

que hoje é um segmento de produção audiovisual bastante importante e significativo 

na produção do audiovisual brasileiro.

E os outros produtos, a que a presidente se referiu.

A  Vovozinha é um programa oriundo do  pitching que estreamos em 

junho, e na época, comunicamos que ao todo são praticamente mais de 30 programas 

lançados de abril até o final de outubro.  Portanto, oriundo do pitching, que a TV Brasil 

realizou, a Vovozinha é esse produto, que aborda a questão da melhor idade, do papel 

da mulher, principalmente, dentro desse segmento, a melhor idade, um programa que 

está  dando  muito  certo,  e  tem  uma  repercussão  muito  boa  na  sociedade.   E 

percebemos através dos elogios que a ouvidora se referiu à programação.  E parte por 

manifestações através de e-mail,  twitter, que o programa tem e que são repassados 

para nossa área de comunicação.

E  os  outros  produtos,  a  que  a  presidente  se  referiu.   No  dia  5  de 

setembro lançamos  a  série  História  do  Brasil  que  conta  com 10 episódios  de  26 

minutos  que  conta  episódios  importantes  da  história  do  Brasil,  com  linguagem 
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dramatúrgica, mas do ponto de vista de personagens coadjuvantes.  O que é uma 

coisa muito interessante e inovadora.

Em setembro, no dia 22, se não houver nenhum contratempo, estreia o 

Programa da Ouvidoria, às quintas-feiras, às 20h40.  Optamos por esse horário por 

ser horário nobre e que permite todos os brasileiros poderem acessar a TV Brasil e 

assistirem.  Quer dizer, um horário nobríssimo, digamos assim, que faz a escada para 

o Jornal.  Vai dialogar com o Telejornal.  E, no dia 19, dentro da semana da árvore, 

efeméride que estamos preparando, com lançamento dos 4 episódios de Amazônia 

adentro,  que  é  uma série  impactante,  porque  são imagens  do jornalista  Edmilson 

Martins, coletadas ao longo de 30 anos.  Na verdade, são imagens da Amazônia que 

não são mostradas, que são além da degradação da floresta, a degradação do ser 

humano nesse contexto todo da especulação dos madeireiros, da exterminação das 

tribos  de  índios.   Uma  série,  portanto,  contundente,  que,  guardando  as  devidas 

proporções,  equivale  ao  dia  que  durou  21  anos,  tal  o  teor  das  imagens  e  dos 

depoimentos.

No dia 24, sábado, como não poderia ser diferente, vamos estrear a 

série Sábados Azuis, também, fruto de pitching da produção da TV Brasil e que narra 

histórias positivas de um Brasil que pouco conhecemos, baseado na obra do jornalista 

Márcio Moreira Alves.  É até uma homenagem a ele.

No dia 3 de outubro, inauguramos a dramaturgia adulta, com a série 

Equador,  inteiramente  dublada  para  o  Português,  a  Língua  pátria.   É  uma  série 

espetacular,  que  vai  ao  ar  de  segunda-feira  a  quinta-feira.   Programamos  como 

minissérie e vai ao ar às 23 horas, porque é uma série muito forte, com imagens muito 

fortes.  A classificação indicativa assim o pede.

E temos ainda em andamento, já sendo entregues e que poderão entrar 

na grade, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e até abril do ano 

que vem a terceira temporada inédita do Samba na Gamboa; a série os clássicos da 

Viola Caipira; a série que fez muito sucesso, Sintonia Fina, que cruza a questão da 

música erudita com a música popular e  Whiten Exchange, que é uma programação 

infantil, de altíssima qualidade.  Acabamos de receber os 92 episódios, produzidos ao 

redor  do  mundo,  com  a  participação  dos  produtores  brasileiros  dos  episódios 

pertinentes ao Brasil.
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Enfim, há muita novidade e muita ação para nos organizarmos, fazendo 

com que a TV Brasil mantenha o nível que vem mantendo, o de proporcionar uma 

programação que mescla conhecimento com entretenimento e cidadania.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Obrigada, 

Rogério.

Gostaria de rodar o promo dos jogos mundiais.

Vamos mostrar rapidamente só o  promo  das chamadas, trabalho que 

as rádios fizeram.

(vídeo)

Então, nós  fizemos parte do  pool,  mas na verdade a TV Brasil  e as 

rádios EBC foram os veículos que, sem sombra de dúvida, os que fizeram o melhor 

papel, ou seja, prestaram o melhor serviço, embora não fosse exclusividade nossa, 

nas transmissões dos jogos mundiais militares.  Foram produzidas na TV Brasil, pela 

diretoria de jornalismo, como produtora, mas, como aquela discussão que aflorou na 

Ouvidoria, a diretoria de jornalismo foi responsável pelos telejornais, foi responsável 

pela  cobertura  jornalística,  fez  8  horas  de  cobertura,  fez  8h46  de  programa  e 

transmissões ao vivo de 68 horas.  A televisão embalou muito bem o evento, com 

chamadas,  com  essas  promoções.   E  a  rádios  também  fizeram  um  papel  muito 

bacana: a Rádio Nacional do DF, do Rio de Janeiro, da Amazônia e Solimões, que 

também fizeram 40 horas de transmissão ao vivo,  60 boletins esportivos,  2 rádios 

documentários  e  mais  120  flashes ao  vivo  durante  a programação.   Nossa Rádio 

Agência registrou 1.080 downloads de arquivos radiofônicos sobre os jogos mundiais 

militares.

Fazemos  esse  registro  para  externar  uma  coisa,  inclusive  para  o 

Conselho refletir e pensar a respeito.

Vocês  sabem  que  a  TV  pública  vive  um  vigoroso  processo  de 

fortalecimento muito importante que é uma decisão do governo argentino e que passa 

por vários investimentos e tal como aqui, de mudanças no marco regulatório.  A nova 

lei dos meios, por exemplo, mas passou também uma alteração na lei esportiva, que 
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reservou importante papel na TV pública.  E todos que têm ido a Buenos Aires podem 

ver  em  qualquer  lugar  TV  pública  digital,  em  que  estão  assistindo  ao  futebol, 

porquanto os argentinos gostam tanto quanto nós de futebol etc.

O esporte é muito importante na construção de uma emissora aberta.  E 

lá houve isso.

O que demonstramos durante os jogos mundiais militares?

E só faço esse registro porque metem essa relação estratégica, que é 

nossa capacidade de transmitir eventos de alto desempenho.  A TV Brasil fez essas 

horas todas de transmissão, as rádios também.  Transmissões complexas.  Só nós 

transmitimos aquela cerimônia de abertura ao vivo por mais de 5 horas.  Houve dias 

em que fizemos mais de 12 horas de transmissões ao vivo.

Então,  a TV pública  demonstrou sua plena capacidade de atuar  em 

esportes com alto desempenho.

O que não temos, e aí foi o que levou, por exemplo, àquela desistência 

de transmissão da série C, é uma situação sem saída.  Os preços do esporte negócio 

no Brasil são impraticáveis para uma empresa como a nossa.  Ou se sacrifica alguns 

projetos – e aí se pergunta onde estão os limites da legitimidade de uma diretoria – ou 

seja,  sacrificar  que  tipo  de  projeto  para  investir  dez  milhões  na  série  C,  com 

dificuldades orçamentárias.

A questão da lei do esporte e a TV pública é um tema para refletirmos. 

E os jogos mundiais mostraram que capacidade a TV pública tem, assim com o rádio.

Antes de passar a palavra para a Nereide falar  a respeito do nosso 

manual de redação, gostaria de fazer duas considerações.

Quero dizer que, talvez, o Conselho tenha que pensar – e falo isso com 

muita  tranquilidade  –  Strozi,  porque  sempre  acreditei  que  você  seria  excelente 

representante dos empregados no Conselho, por ser uma pessoa comprometida com 

a comunicação pública.  Mas acho que é preciso que o Conselho discuta e diga qual é 

o papel dos empregados aqui.  O que você fez esta semana criou-me um problema, 

que  foi  pegar  um  objeto  de  um  contrato  que  é  regido  com  cláusulas  de 
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confidencialidade,  que pactuei com o Conselho que iria fornecer audiências para o 

Conselho, que precisa acompanhar o desempenho da programação e distribuiu para 

1.200 funcionários.

Então,  vamos pensar  bem qual  é o papel  de um representante dos 

empregados aqui no Conselho.  Ele é conselheiro aqui.  Claro que os interesses dos 

empregados são legítimos, mas nem sei se isso é de interesse dos empregados.

Quero chamar a atenção da  Presidenta,  porque tive problemas com 

isso, com o contrato.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Os índices da TV Brasil?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Sim, você 

pegou os índices que recebeu como conselheiro, que é pactuação nossa de que são 

de consumo reservado, do Conselho, e o distribuiu por  e-mail  para toda a EBC, ou 

seja, para 1.200 funcionários.  Isso foi parar em outros lugares, não sei se você sabe, 

inclusive no IBOPE.

Estou  dando  um  exemplo,  e  acho  que  há  outras  condutas  do 

representante  dos  empregados  que  precisam  ser  discutidas.   Por  exemplo,  a 

informação precisa ser muito bem apurada.

Quero  esclarecer  a  questão  do  rádio.   Nós  não  emprestamos  um 

transmissor  gratuitamente  para  o  Senado.   A  Conselheira  Ana,  que  participou  da 

audiência do rádio, hoje, com o Guilhon trouxe-nos informações, que as ouviu lá, que 

é muito complexa a situação de ondas curtas.  Vocês sabem que ondas curtas é um 

tipo de rádio, é o que faz a cobertura da Amazônia, é complexo o trabalho com ondas 

curtas.  Hoje em dia o mundo é o da FM.  Na vida urbana, ouvimos FM, nas cidades. 

Ondas  curtas  são  importantes  para  cobrir  grandes  vazios,  sobretudo,  vazios 

demográficos, de regiões como a Amazônia.  Mas é complicado tecnologicamente.

A  rádio  da  Amazônia  ficou  muito  tempo fora  do  ar,  porque  os  dois 

transmissores – isso é do tempo da Radiobrás, mas, como acho que o passado e esse 

negócio de dizer que “lavo as mãos porque não tenho nada com isso, porque não 
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estava aqui”, o que entendo ser uma negligência que não costumo perpetrar, e apurei 

corretamente essa história no passado para dizer isso agora, o senhor sabe que a 

rádio da Amazônia, ou seja, a Radiobrás vivia com orçamento mínimo, muito pequeno, 

salários  baixíssimos,  investimento  zero,  equipamentos  sucateados,  instalações 

precaríssimas.

Você se lembra de tudo isso,  StrozI?  Desse tempo da Radiobrás? 

Você se lembra do tempo da miséria?  Você se lembra?  Não faz muito tempo, não é? 

Você entrou foi para a EBC?

Pela Radiobrás.  Então, você sabe do que estou falando.  A Radiobrás 

era uma empresa sucateada, abandonada, sem prestígio nenhum de nenhuma ordem 

e que sobrevivia a duras penas.  Seus gestores sempre fizeram muito esforço para 

mantê-la em pé.  E seus funcionários também.  Os salários eram miseráveis.  Nós 

demos aumentos reais todos os anos.  Esse ano o governo já proibiu.  Está aí escrito 

nos jornais.  Fizemos planos de cargos e salários, fizemos muito pelos funcionários. 

Construímos esta sede.  Nós fizemos investimento de 100 milhões em equipamentos, 

estamos fazendo coisas maravilhosas em matéria de parque de produção e tudo isso 

por  ser  outra  empresa  e  que  teve  uma  situação  política  que  permitiu  outros 

orçamentos.

Naquele tempo, das vacas magras, com dois transmissores lascados, 

quebrados e sem ter dinheiro para consertá-los, a Radiobrás fez um acordo com o 

Senado.  Depois o Gontijo pode me ajudar a esclarecer.  Do jeito que você falou ficou 

parecendo que pegamos dois transmissores e os demos para o Senado e o nosso 

está estragado, coitada da Rádio da Amazônia!

Então, somos levianos!

Então, peço um pouco de consideração com a diretoria no sentido de 

apurar os fatos melhor antes de afirmá-los.

Lá, nesse passado, a Radiobrás, sem dinheiro, como era pobre, pobre, 

pobre, fez um acordo com o Senado, de o Senado consertar os dois transmissores e 

assinou-se um pacto de durante um tempo o Senado usar os transmissores e nem é o 

que está estragado, é uma frequência do nosso transmissor.  Não tem nada a ver com 

o que está com o Senado, compensando investimento que ele fez, é a frequência do 
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nosso  transmissor,  como  o  Gontijo  me  explicou  há  pouco  o  detalhe  que  havia 

esquecido, que são os 49 metros, a parte que chega a programação ao Nordeste.  E é 

essa que queimou válvulas, que são fabricadas, não existem para vender, tem que 

encomendar ao fabricante, na Alemanha.  Aquela historia que a Conselheira Ana já 

falou.

Estou contando essa história – e pergunto ao Gontijo se ele acrescenta 

algo?

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte) – Os transmissores 

da Rádio Nacional do Amazonas, cuja operação se dá em 25 metros, que cobre toda a 

Amazônia legal, todo o Norte do Brasil, com uma parte do Centro Oeste, Mato Grosso, 

e um pedaço do Nordeste, que é São Luiz.  Esse funciona à frequência de 11.780, que 

é a Rádio Nacional do Amazonas.  Esse está no ar, não está com potência de 100%, 

porque o transmissor tem mais de 50 anos de idade.  É o que a Presidente acabou de 

falar, que não tem mais capacidade de trabalhar com 100%.  As válvulas não são 

compradas no mercado,  necessita encomenda.  E temos um transmissor que está 

parado, que é o que trabalha na frequência de 49 metros, que é a mesma faixa que o 

Senado também usa, ou seja, de 49 metros.  A Rádio Senado não opera no Norte do 

país.  Ela opera pegando o Norte do Tocantins e o Nordeste, que é na faixa de 49 

metros.

O nosso transmissor, que trabalha na frequência de 49 metros também 

está parado por falta de válvula.  Com relação à válvula, já tivemos informações do 

fabricante, está chegando até meados de setembro.  Essa válvula é fabricada para 

nos atender.   E assim volta nossa frequência de 49 metros da Rádio Nacional  do 

Amazonas.  Rádio que está no ar.  Ela saiu do ar...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na região 

amazônica ela está no ar.

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte) – Saímos do ar em 

97.  Todo o parque transmissor do rodiador saiu do ar, todos os nossos transmissores 

pararam,  quando  foi  feito  esse  contrato  com  o  Senado.   Contrato  que  ele  paga 

mensalmente, mas, no primeiro ano, o Senado conseguiu nos antecipar um ano de 
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pagamento e a Radiobrás, através dos próprios funcionários da empresa conseguiu 

recuperar os três transmissores, que funcionaram até agora, em meados de fevereiro 

– um de 49 metros saiu e estamos aguardando a válvula que está chegando para o 

mês de setembro.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Era para 

dar essa explicação porque ficou mal explicado lá atrás esse contrato.

Guilherme, gostaria de pedir, diante de todo o Conselho, que você pode 

procurar  as informações.   A  Diretoria  Executiva  está à  disposição  para  esclarecer 

antes de as coisas chegarem ao Conselho, às vezes, mal apuradas e assim vamos até 

gastar menos tempo do Conselho.

Estamos à disposição para esclarecer coisas que se ouvem no corredor 

e tal.

E as informações que chegam ao Conselho, aí é com o Conselho, mas 

tratando-se com o Conselho a forma de lidar com as informações que prestamos ao 

Conselho.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Até confirmo as informações 

de abertura.  Nunca tive nenhuma dificuldade de acesso a nenhuma informação.  Isso 

deixo claro para todos.  Mas na verdade, eu tinha as informações que foram passadas, 

em  nenhum  momento  a  minha  intenção,  peço  realmente  desculpas  se  fui  mal 

interpretado, mas não disse que demos um transmissor para o Senado.  O que disse 

baseou-se  numa informação  que  havia  apurado  com os  gestores  do  rádio,  estou 

ciente de todas as informações que foram colocadas aqui.

De  fato,  acho  que  a  discussão  para  esclarecimento  do  Conselho  é 

ainda mais importante do que a minha intervenção para que todos estejam cientes do 

que está acontecendo.

Na verdade, o que quis trazer para o Conselho é a reivindicação de 

funcionários e de ouvintes para a situação da rádio nacional da Amazônia,  que foi 

exatamente  o  que  coloquei.   Um transmissor  não  funcionando,  outro  funcionando 
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abaixo do limite e outro cedido para o Senado.  Não enxerguei qual foi a informação 

errada que passei.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não é 

bem isso, não.  Acabamos de dizer que não se trata disso.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – De fato, peço desculpas se fui 

mal interpretado, não foi essa a minha intenção.  A minha intenção foi só de trazer 

essa manifestação dos funcionários  e dos ouvintes para a discussão do Conselho 

Curador como aconteceu agora.  O mérito da questão está nisso.

Em relação à divulgação dos índices de audiência da TV Brasil, Tereza, 

fico surpreso,  na verdade,  com a reação da diretoria porque não sabia que essas 

informações não podiam ser divulgadas.  Não tive essa informação.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não é 

reação, estou registrando uma consequência.  Não tem reação nenhuma aqui.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI –  É porque,  de fato,  acredito 

que os índices de audiência da TV Brasil fossem importantes ser divulgados para os 

funcionários, porque os funcionários estão, há 4 anos, trabalhando na empresa sem 

ideia do índice de audiência dos programas que produzem.  Então, ficamos meio que 

submissos às informações que, às vezes, ficam vazando para a imprensa privada, que 

tem outra interpretação desses dados, muito negativas, e acabamos por receber de 

volta uma informação que, a meu ver, poderia ser transmitida de forma interna para os 

funcionários.

Essa minha intenção de divulgar essas informações foi o primeiro ato 

como conselheiro, quando tomei posse, em maio, foi divulgar os índices de audiência, 

e não tinha tido essa resposta como a que estou recebendo agora, de que não poderia 

ter divulgado esses índices.
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Então, friso que a atitude de eu ter divulgado esses dados foi, de fato, 

para contribuir para que as pessoas parassem com os boatos de informações que 

chegam truncadas e terem acessos mais fidedignos ao que está acontecendo.

Até acho interessante conversar com as pessoas quando me abordam, 

querendo saber sobre a audiência de tal lugar.  E dizia a eles que há lugares em que 

não dá para acessar e medir tal audiência.  Tentando construir em cima dos dados 

apresentados,  para  que  as  pessoas  entendam  que  não  é  simples  assim  medir 

audiência, que é passo a passo.  Cobraram de mim a transmissão das audiências dos 

programas das rádios, que disseram que tinham feito.  Não sei se foi feito ou não.  Na 

NBR, também não sei se foi feito ou não.

Então, acho que o acesso à informação é construtivo.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A NBR é 

um canal fechado!

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Se temos um contrato de não 

divulgação dessas informações, enfim, não teria esse acesso à informação.  Mas acho 

produtiva  a  divulgação  de  informações  para  os  funcionários  entenderem  qual  a 

divulgação do programa que cobrem, qual a propagação dos trabalhos com os quais 

trabalham há quatro anos.

Era por isso.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Os 

funcionários  da  TV  Brasil,  assim  como  os  do  rádio,  eles  tratam  de  audiência 

conhecendo as cláusulas contratuais, conhecendo a responsabilidade que a diretoria 

tem para com os índices.  Nós temos um problema que é o traço.  Então você sabe 

que não é traço nossa audiência.

Essas  coisas  são  tratadas  com  o  Conselho,  Ouvidoria,  outras 

instituições recebem os índices, diretores, só para estarem tais informações dentro 

dos canais  competentes.   Agora,  até que os contínuos recebam  e-mail  falando de 
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audiência e  ele  não  entende,  não  sabe  nem  ler  não  achamos  essa  divulgação 

responsável.

Só isso.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que seria 

interessante dizer que houve desconhecimento.  Ele é novo no Conselho.  Acho que o 

Guilherme não conhecia, digamos, todos os meandros do Conselho.  Provavelmente 

desconhecia mesmo essa cláusula.

Talvez  em  outro  momento  em  que  haja  divulgação  de  dados  uma 

consulta à secretaria executiva ou à presidência, para esclarecer.

É importante também frisar Tereza que o que você colocou no sentido 

de que o Conselho avalie o papel dos funcionários.  É considerado qualquer um de 

nós, conselheiros, independente de ser ele funcionário, se representante da Câmara, 

do Senado, o ministro etc., ele é um conselheiro.

Portanto, não cabe ao Conselho dizer para alguém agir dessa forma, ou 

não haja daquela forma.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – acho que 

recomendar aos conselheiros a ação que vai tomar, dizer que está divulgando um 

dado, que é reservado da empresa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Todos  nós 

sabemos disso.  Na verdade o único que não sabia era o conselheiro novo.

SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  – 

Presidenta, assumo parte dessa responsabilidade, o que fiz por e-mail para a senhora 

e para a diretora presidente, porque simplesmente não considerei que tínhamos um 

novo conselheiro e que ele desconhecia as informações a respeito do contrato com o 

IBOPE.
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Já disse ontem mesmo ao Guilherme que estou assumindo perante ele 

minha responsabilidade frente ao que aconteceu.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Vou 

passar a palavra para a Nereide, que vai concluir.  Não tenho mais informes.

Gostaria de fazer um pedido antes de passar para a Nereide concluir 

com o informe sobre o manual de redação.  Existe um informe escrito que ela vai 

complementar.

Gostaria  de propor  à  consideração  do Conselho,  ainda  que ele  não 

queira se manifestar hoje, por razão da hora ou por outras questões, uma reflexão, 

uma  consideração  sobre  a  questão  dos  programas  religiosos.   Fizemos  algumas 

discussões  internas  sobre  formato.   Como  atender  ao  prazo  do  Conselho,  de 

apresentar  um  formato,  uma  proposta  de  programa  que  atenda  à  diversidade  e 

responda, que substitua os programas religiosos.

Isso  não  é  fácil,  até  agora  não  chegamos  a  nenhum  formato,  a 

nenhuma proposta, porque tudo que se tenta não é exatamente algo que possa ser, 

ou seja, que consideramos que seja uma proposta satisfatória.

O conselheiro João Jorge até me escreveu essa semana, pedindo para 

ver  O Sagrado da TV Globo.  O Sagrado da TV Globo são micro programa sobre 

diferentes religiões.

Até  fizemos  alguma  coisa  parecida,  não  me  lembro  se  foi  com  o 

Rogério, em um Natal, em que fizemos uma faixa ecumênica em que todos falavam 

sobre o Natal, mesmo os judeus.

Então,  isso  não  é  muito  fácil  de  elaborar.   Até  porque  uma  vez 

elaborada a proposta, e o Conselho estando de acordo com ela, essa proposta terá 

que ser produzida.  Esse ano está difícil produzir qualquer coisa.  Nosso orçamento 

está na lona.  E não é o caso de tirar o custo dos outros programas e transfer ir para 

esse, porque como os senhores sabem que os outros não têm custo.
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Considerando  tudo  isso,  queria  propor  adiamento  da  retirada  dos 

programas do ar para que possamos elaborar uma proposta e produzir de forma a 

evitar hiato.  Isso inclusive reduzirá pressões, tensões etc.  E teremos como dizer, está 

saindo algo da programação, mas vai entrar algo para substituir.  Senão, agora vamos 

retirar e não vamos ter nada para colocar no lugar.  E num prazo, digamos, de três 

meses,  já  seria  possível  fazermos  a  proposta  e  produzir,  iniciando  uma  linha  de 

produção para substituir os programas que hoje estão na grade.

Não propus em pauta, mas foi objeto de algumas conversa, depois da 

pauta.  Claro que acho que seja difícil para o Conselho deliberar, mas gostaria que 

pensassem  nisso.   O  fim  de  ano  já  está  chegando,  vem  turbulento,  com  muitas 

questões para serem administradas.

Apresento  essa  proposta  à  consideração  dos  senhores  e  pedir  a 

Nereide que complemente o informe escrito sobre o manual de redação, que também 

já é uma agenda interna intensa.  Se há algo a complementar, distribuiremos o escrito.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O prazo de sair é em 

setembro?  Final de setembro.  Bom, sustento que saiam.  Se é final de setembro não 

há condições de mudar essa regra agora.  Não temos quorum de deliberação.  Essa é 

uma decisão importante.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Por isso 

disse que era para tomarem conhecimento.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Se  a  maioria  dos 

conselheiros quiser suspender, será em setembro, se não suspender, a resolução está 

vigente.   Têm  que  sair  fora  esses  programas.   Discutimos  exaustivamente  essa 

questão  neste  Conselho.   Não  é  possível  eles  permaneceram  além  do  tempo 

concedido, aliás, já foi bastante generoso.
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Gostaria 

de solidarizar-me com a questão colocada pelo conselheiro Daniel.   Já discutimos, 

compreendo a questão da empresa.

A minha proposta é que eles sejam retirados do ar como determinado, 

como sugerido, aprovado pelo Conselho e a empresa viabilize num prazo em que foi 

colocado  por  Tereza,  da  dificuldade  de  se  chegar  a  um  formato,  para  fazer  o 

programa.  E eles fiquem fora do  ar.  Todavia entendo que não possamos deliberar 

sobre isso agora.  Mas mantenho a posição de que mesmo sem ter um programa para 

ser colocado no lugar, imediatamente, por conta das dificuldades, que a empresa retire 

do ar, como foi discutido e aprovado.

O  SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Presidenta, acho que deveríamos, talvez, no intuito de colaborar com a solução, de se 

ter no Ministério da Cultura, ou seja, se pudesse pensar em incluir nas suas parcerias 

com a TV Brasil a construção de uma proposta alternativa.  O tema da diversidade 

religiosa  é  um  tema imbricado  com a  questão  cultural,  com  a  questão  da  nossa 

diversidade cultural.

Acho que deveríamos propor isso.  O Ministério da Cultura já teve uma 

participação  bastante  grande  nesse  debate  neste  Conselho,  desde  o  período  do 

Ministro Juca Ferreira, que contribuiu muito com as reflexões em torno desse tema. 

Inclusive  seguimos esse acúmulo  que havia  no Ministério  da Cultura.   Pedimos  à 

Secretaria  da  Cidadania  e  da  Diversidade  Cultural,  dirigida  pela  Secretária  Marta 

Porto, inclusive por determinação da Ministra Ana, que produzisse para nós uma nota 

técnica, para que o Ministério da Cultura pudesse ter uma opinião formal sobre o tema.

Acho  que  na  próxima  reunião  poderíamos  trazer  essa  opinião  para 

contribuir, embora já tenha sido decidido no Conselho.  Compreendemos bem, não 

queremos reverter decisão do Conselho, mas como já havia se manifestado em outra 

ocasião,  preocupa-nos um pouco o método da substituição.   Não a invalidação da 

decisão do Conselho, mas o método de como realizar, executar aquilo que foi decidido 

pelo Conselho, nesse caso, para que não possa parecer aquilo que justamente não é, 

que é um ato de autoritarismo, de intolerância, enfim, ou que possa repercutir dessa 

forma em prejuízo da imagem do Conselho, da TV Brasil e das atitudes no âmbito da 

TV pública.
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Queria me colocar à disposição.

Compreendo,  também  temos  cortes  orçamentários  no  Ministério  da 

Cultura, praticamente no mesmo nível ao corte no orçamento da EBC.  No entanto, 

temos nossas parcerias e podemos construir, juntos, alternativas, até porque talvez 

dentro de uma parceria entre o Ministério da Cultura e a EBC possa ser mais rica e 

possa ter vida longa.

Acho  que  esse  tempo,  não  sei,  se  de  três  ou  quatro  meses,  de 

trabalharmos para construir isso.  Acho que o Conselho poderia nos dar e colocaria a 

equipe da Secretaria do Audiovisual e da Secretaria da Cidadania e da Diversidade 

Cultural – está aqui o Ricardo Lima também, a diretoria de Comunicação e Cultura do 

Ministério – à disposição para trabalharmos juntos, enfim, de alguma maneira com a 

EBC, primeiramente e, depois, trazer alguma proposta para o Conselho.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Bem, somos 

os maiores interessados que isso ocorra agora em setembro.  Porém penso que seja 

prudente que ocorra de uma forma muito tranquila e permanente.

Há,  neste  momento,  pressão  muito  grande  para  que  não  haja 

suspensão desses programas.  E, para fazermos isso, acho que o encaminhamento 

que o Conselheiro Henrique está sugerindo ajuda a tese que a Presidente Tereza 

levantou.

O Conselho não pode deliberar em relação a um prazo maior, mas seria 

prudente se pudéssemos consultar a todos para que tivéssemos pelo menos dois a 

três meses, e fizéssemos isso focados na diversidade, entre a diversidade cultural e 

religiosa.

Tenho o maior interesse que isso ocorra o mais rápido possível.  Ontem 

e  hoje,  fui  bastante  pressionado  na  Bahia  pelas  pessoas  dos  Terreiros  de 

Candomblés,  de  Umbanda,  para  saber  quando  finalmente  poderiam  ter  alguma 

presença na TV pública brasileira.  É óbvio que volto a dizer que temos que aguardar 

um tempo mais.   Já  esperamos quinhentos  e  onze  anos,  poderemos esperar  um 

pouco  mais  para  que  seja  bem  feito  e  que  não  dê  desculpas  aos  setores  mais 
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conservadores  da sociedade  brasileira,  e dizer  que foi  feito  de forma contra A ou 

contra B.  Isso é a favor do Brasil.

Minha sugestão é que se possa encaminhar essa proposta, sem conflito 

com a decisão anterior, mas com prazo limite, determinativo, de dois meses, ou seja, 

setembro e outubro.  Se em outubro não foi possível fazer, os outros programas que 

não estejam contemplados ficariam fora do ar.  Claro que existe pressão.  Tudo no 

Brasil  envolve  pressão.   Mas  não  podemos  continuar  a  ver  pessoas  morrendo, 

religiões  sendo  atacadas,  e  dizer  que  tal  coisa  não  pode  ser  feita  por  causa  da 

pressão.  É hora de enfrentar isso, e sua proposta contempla bastante o ponto de vista 

de se produzir  algo no lugar.   Não vamos tirar  programas religiosos da TV Brasil, 

vamos ter programas da diversidade religiosa no Brasil.

O SR.  SÍLVIO DE ANDRADE (Representante  da Secom)  –  Apenas 

para trazer a informação da parte da Secom, quer dizer, os argumentos trazidos pela 

diretoria da EBC são caros à Ministra,  que encara com simpatia essa proposta no 

sentido de que o cumprimento da deliberação do Conselho seja um cumprimento de 

sentido material, não apenas cumprimento formal.  E considerando as dificuldades que 

foram colocadas pela diretora Presidente da EBC, enfim, a Ministra Helena que não 

pôde estar presente a esta reunião por conta de ter que acompanhar a Presidenta da 

República no encerramento da Marcha das Margaridas, orientou-me no sentido de que 

expusesse  essa  simpatia  que  tem  com  relação  a  essa  proposta  no  sentido  de 

realmente cumprir com qualidade e precisão aquilo que foi deliberado pelo Conselho.

Muito obrigado.

O SR. VÍTOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Uma 

pergunta, na verdade, é para saber se teve ou já tivemos algum nível de consulta das 

entidades  religiosas,  enfim,  sobre  a  questão  ou  não.   Falo  por  conta  de  uma 

experiência  que  vimos  acompanhando.   Existe  um  fórum nacional  da  diversidade 

religiosa  que,  talvez  fosse  interessante  buscar  esse  respaldo  político  para  futura 

consulta em momento mais decisivo.  E de buscar, talvez, alguma contribuição para 

construção dessa ideia, formato e tudo o mais.
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Para que não seja também um produto apenas dos Ministérios ou da 

estrutura do governo, que pudesse ser um pouco mais amplo, pudesse trazer também 

apoio para que essa ideia possa se construir.

Nós trabalhamos, só queria frisar que estou me comprometendo com o 

Ministério da Cultura com essa causa.  Tudo bem.  Acho que é também relevante para 

nós participar desse processo, mas temos limitadores orçamentários.  Neste ano de 

2011,  e  não  só  pelo  limitador  orçamentário  do  ano  de  2011,  qualquer  ideia  nova 

depende de recurso novo, quer dizer, precisa ser conquistado.  E a mesma situação é 

a EBC, que passa pelo mesmo quadro.

É isso.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Embora tenha, na 

ocasião, votado pela manutenção dos programas religiosos, prevendo, a criação de 

problemas desse tipo, modéstia à parte, creio que sua solução seja razoável, bastante 

interessante.  É uma maneira de continuarmos sem agredir a questão religiosa, volto a 

dizer, e está-se colocando a questão estatal e do público, que, embora o estado seja 

laico, público, é religioso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Inscrevi-

me novamente, Presidenta, porque entendo e acho muito viável, realmente, e muito 

importante  a  parceria  do  Ministério  da  Cultura  com  a  EBC.   Achei  fantástico, 

fundamental, mas novamente, com base em tudo o que discutimos aqui, digo que o 

Conselho deve manter sua posição de retirar os programas do ar no período que foi 

discutido e aprovado por este Conselho.  Digo isso porque a sociedade civil brasileira 

está apoiando nossa decisão.   Uma parte grande da sociedade civil  brasileira.   E 

também com base em tudo que discutimos.

Conselheiro  Vítor,  passamos  por  um  período  de  oito  meses  de 

discussão.   Fizemos  uma consulta  pública  às  entidades  de  movimentos  sociais  e 

religiosos  do  Brasil,  que  se  colocaram  nessa  consulta  pública.   Inclusive  de 

associações de matriz africana colocaram que gostariam de dialogar, como o próprio 

conselheiro João disse, apresentaram propostas.  Entidades diversas, e isso tudo está 

em nossa consulta pública, que acho pode ser revisitado, discutido.
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Vejo como excelente a proposta de se ter um prazo para se produzir um 

programa.  Acho que tem que ser realmente de acordo com a situação atual da própria 

empresa.  Compreendo tudo, mas considero que não devemos voltar atrás e deixar 

esses programas no ar, porque uma parte grande da sociedade civil, inclusive a parte 

que defendo aqui, no Conselho, como representante da sociedade civil, anseia para 

que esses grupos possam ter essa programação retirada do ar, principalmente diante 

das últimas divulgações do percentual  que os religiosos ocupam hoje na grade de 

programação de várias emissoras privadas brasileiras; algumas delas, inclusive, têm 

27% do horário de programação.  Então, não é possível que para além de ter em 

todos esses horários, como já discutimos e já apresentamos aqui eles permaneçam 

com horário dentro da grade da empresa pública.

Acho que essa discussão nós já fizemos e gostaria da compreensão 

dos conselheiros.  A proposta da Tereza é importante, compreendemos tudo isso, as 

dificuldades, e acho que temos que entender, mas os programas têm que ser retirados 

do ar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Bom,  não 

podemos deliberar nada mesmo hoje.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O 

Conselho não delibera eletronicamente?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Pois é, fiz essa 

consulta e o Secretário  Executivo,  que me disse que não,  que não tem no nosso 

Regimento.

O SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  –  A 

questão é a seguinte, e não estou querendo questionar ou frisar bastante a reverter a 

decisão anterior, não é isso que está em questão.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Entendo.  É que 

houve proposta da Tereza no sentido de adiar.

O  SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Exatamente, mas acho que é fundamental que tenhamos uma oportunidade de fazer o 

processo  de  transição  como  qualquer  processo  de  transição  para  coisas  assim, 

complexas,  que  envolvem  pacto  da  opinião  pública,  sendo  esta  uma empresa  de 

comunicação, sendo uma parte deste Conselho o próprio governo federal, com quatro 

ministérios aqui representados e tudo o mais, que possamos ter uma estratégia para 

isso.  Vamos investir um tempo de reflexão, de elaboração de uma estratégia para que 

isso possa acontecer da melhor forma possível, e com impacto positivo.  Acho que 

temos que buscar impacto positivo, ampliado.

Sabemos  que  muitas  coisas  acontecem  na  melhor  das  intenções  e 

acabam muito mal interpretadas pela sociedade.  Esse é um tema muito suscetível à 

exploração que possa levar a uma interpretação distorcida por parte da sociedade 

dessa atitude.

Talvez,  na  próxima  reunião,  quando  tivermos  quorum,  e  farei  um 

esforço para a Ministra Ana vir, porque pelo mesmo motivo que a Helena não está 

aqui,  hoje  a  Presidenta  Dilma convocou  todas as  mulheres,  porque  se tratava da 

Marcha das Margaridas.  E houve a infelicidade de ela não poder estar presente.  Mas 

que ela mesma trouxesse essa proposta ao Conselho e que se discutisse um pouco, 

não no sentido de reverter nenhuma decisão, no sentido de discutirmos e pensarmos 

estratégias para poder fazer isso da melhor forma possível para todos.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Com  relação  à 

retirada do programa, definimos uma estratégia,  ou seja,  seis meses foi  um prazo 

razoável para que fosse elaborada uma alternativa.  Essa alternativa não foi elaborada 

nesses seis meses e, agora, o máximo que conseguimos foi ouvir uma proposta de 

mais três meses.

Acho que os proponentes dessa ideia quiserem ter êxito, é preciso que 

tragam um cronograma bem concreto, bem preciso na próxima reunião.  Não contarão 

com meu apoio.  Sou favorável que seja suspenso o programa, senão este Conselho 
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se desmoraliza.  Ele debateu esse tema por mais de um ano, aprovou uma proposta 

de suspensão dos programas, e demos seis meses para retirar, quer dizer, se não se 

cumpre esse cronograma, o Conselho se desmoraliza.  A partir daí qualquer resolução 

do Conselho vai ser considerada uma declaração de intenção.

Os proponentes têm toda liberdade de trazer aqui essa proposta.  Hoje 

não há quorum para deliberar.  Nesse sentido, acho que a diretoria da EBC deva se 

preparar para suspender os programas em setembro.  Se, na reunião do Conselho, de 

27 de setembro, consiga aprovar novo adiamento, aí sim.  Esse novo adiamento será 

concedido  agora,  que  se  traga  um  cronograma  preciso  das  etapas,  porque  se  o 

próprio  conselheiro  diz  que  os  recursos  lhe  faltam!  E  todos  nós  sabemos  que  o 

Governo está arrochando mesmo.  Isso em todos os setores da administração pública!

Senão  fica  uma  coisa  muito  vaga.   Para  essa  proposta  ganhar 

substancia, como quer o conselheiro João Jorge, que sugeriu até o dia 31 de outubro, 

precisamos ver esse cronograma preciso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Só uma lembrança, 

porque estou vendo que a próxima reunião do Conselho é três dias depois do prazo 

previsto na resolução, ou seja, dia 27 de setembro.

A resolução é do dia 24 de março.

Acho que, e peço desculpas ao Conselheiro Vítor, você está dando uma 

interpretação política  da decisão  e tal,  que não cabe mais,  porque passamos oito 

meses discutindo o tema.

O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Não 

estou questionando a decisão.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Sim, eu sei que não.
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O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Ela 

existe para todo ato do Executivo, em matéria de...

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Mas, desde o dia 24 

de março, deveria ter sido pensado nisso.

O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Mas 

ela está pronta?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Não!   Pois  é,  mas 

temos que pensar nisso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Temos um mês e meio 

ainda.  Não dá!

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Isso não é 

uma justificativa, mas se o senhor ler a resolução, ela não foi precisa no sentido de 

que tínhamos que...  ela também não é perfeita.   Era apresentar a proposta.   Nós 

podemos apresentar a proposta.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Bom, mas fui eu que 

redigi a emenda e sei o que está escrito nela, Tereza.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Você não 

disse que era para apresentar, que teria que estar pronto para apresentar e ir ao ar. 

Uma produção.  Está escrito lá que teríamos que apresentar uma proposta que se põe 

no papel.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Mas está dito que em 

seis meses tem que tirar do ar.  Isso está dito com relação a essa questão.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Está dito. 

Digo que o importante não é apresentar uma proposta, porque se pode por no papel 

essa proposta, estou dizendo que o importante é realmente conseguirmos trocar uma 

coisa  por  outra  melhor.   Tirar  os  programas  do  ar,  que  hoje  não  representam  a 

pluralidade  e  colocar  no  ar  algo  real.   Se  for  para  apresentar  um  papel  para  o 

Conselho, tudo bem, podemos fazer isso, só que será uma coisa descomprometida 

com a eficácia e com a produção.  Televisão é produzir.  Não adianta proposta no 

papel.   E  o  que  está  escrito  na  resolução  é  para  apresentar  proposta.   Pode-se 

apresentá-la no papel.

Estou  dizendo  que  do  jeito  que  está  isso  não  é  eficaz.   O  que 

precisamos é apresentar um produto.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO –  Não concordo com 

isso.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Conselheira Tereza, concordo plenamente com o que a conselheira está dizendo, que 

é para apresentar uma proposta de consistência.  Concordo plenamente.  Na minha 

concepção, retiram-se os programas do ar e a EBC, com prazo, com tempo, de acordo 

com o que a EBC pode produzir junto com o Ministério da Cultura, faz uma proposta e 

apresente  essa  proposta  e  discutimos.   Posteriormente,  essa  proposta  viável, 

consolidada e com a qualidade com que a empresa quer produzir e tem condições, 

entra no ar.  Agora, os programas saem do ar.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO –  Concordo  com  a 

conselheira Ana Maria.  O problema que estava sendo discutido era a questão de não 

tirar os programas do ar no prazo.  

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Era para 

retirar os programas e colocar outra coisa no lugar.
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CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – É com isso que não 

concordo.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Conselheira  Ana,  quando se tira,  e  não põe nada,  isso foi  intolerância,  isso foi  a 

televisão esquerdista que está aqui.  Você sabe tudo que vai acontecer.

CONSELHEIRA  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Esse  tipo  de 

argumento, presidente, já foi mil vezes desargumentado no Conselho.  O Conselheiro 

João Jorge podia muito bem...   Não sei em que meios cada um aqui vive.  Estou 

invocando a frase famosa do Conselheiro Cláudio Lembo, sobre as elites brancas.  Se 

vamos lidar com o movimento negro, eles estão achando que estão sendo tratados 

com intolerância.  A manutenção desses programas é a prova de intolerância contra 

eles, contra a diversidade religiosa.  Isso já foi discutido mil vezes.  Aprovamos uma 

resolução que tem que entrar em vigor.  Não temos condições de revogá-la agora, 

porque não temos quorum.  O máximo que se pode fazer é trazer aqui uma proposta 

alternativa e a EBC divulgar essa proposta dizendo que vai entrar no ar o mais rápido 

possível, mas não se pode alterar dura lex sed lex.  A lei é dura, mas é lei.  Aprovou, 

deu seis meses de prazo para que a EBC viesse com mais tempo.  E teve seis meses 

para produzir essa alternativa.  Não produziu e agora quer mais três e não garante 

absolutamente nada.  E além de tudo isso, não há quórum para revogar agora.

Como a conselheira Vice-Presidente está lembrando, a guilhotina cai é 

no dia 24 de setembro.  E não temos tempo até lá, a não ser que se queira convocar 

uma reunião extraordinária  do Conselho  antes disso  para obter  essa prorrogação. 

Mas nem essa decisão temos  quorum para tomar agora, ou seja, de marcação de 

reunião  extraordinária.   Estamos  bloqueados  por  falta  de  quórum.   Sinto  muito, 

Presidente.   Vai  se  desgastar  com  certos  círculos,  mas  garanto  que  vai  ficar  na 

memória de outros círculos, que ouso dizer, são majoritários em relação aos círculos 

que estão pressionando a presidente,  outros círculos mais anônimos que vão ficar 

muito satisfeitos com a suspensão desses programas.
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A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Quero 

fazer uma consulta, presidenta.

Vamos então deixar as coisas bem claras.

Não  propus  em  nenhum  momento  a  revogação  da  deliberação  do 

Conselho.  Acho que ninguém colocou.

O que propusemos foi o adiamento da retirada para que, nesse período, 

fosse possível produzir um programa substituto.  E vejo que não é possível deliberar.

Consulto  o  Conselho se é até o dia  24 de setembro a retirada dos 

programas e uma proposta de formato.  É isso que o Conselho quer.  Uma proposta 

de formato para um programa que substituirá os outros.  É isso?

Uma proposta é um projeto de programa.  É isso que está na resolução.

Não  estou  sendo  pressionada  por  ninguém,  conselheiro.    Sou 

pressionada pela realidade da EBC e gostaria que os conselheiros, companheiros da 

diretoria se manifestassem.

Vocês sabem que os (orçamentos) estão apertados.  Nós não temos a 

menor condição de produzir nada! E todos sabem que isso é lastreado na situação 

orçamentária e financeira da empresa, falta de pessoal, falta de gente, alguns estão 

indo embora, e há temporários indo embora, tem concurso na praça etc. etc.

Para produzir não teremos condições.  Vocês devem repetir isso para o 

Conselho, não apenas eu, certo companheiros?

Agora,  o  formato,  nós  apresentamos.   É  uma proposta  de formato? 

Apresentamos.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –  Com essa 

informação da Presidente, fica claro que não será em três meses que se vai produzir.
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A SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  É  por 

causa do orçamento.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Nós 

entendemos o que está sendo dito.  O que se está dizendo é que realmente não há 

como produzir.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O 

orçamento muda em janeiro, companheiro!

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Sim.   A 

nossa decisão, Tereza, e fui muito flexível agora na primeira fala, é em outubro, em 

um mês se pudesse ter isso, tudo bem, mas pelo que você acabou de dizer, pelas 

informações que nos passou agora não tirar os programas, que não são programas 

religiosos,  são programas de uma tendência religiosa,  de uma expressão religiosa, 

isso significa dizer que levará possivelmente mais seis, sete, oito meses ou um ano 

esse programa.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – O Conselho 

tomou uma decisão em relação a esse assunto, tomou outras decisões em relação a 

outros assuntos.  Se essas funções de conselheiros não forem para definir isso, então 

não precisamos nem vir aqui.  Nós podemos ficar em casa.

Se for para definir isso, a sugestão de Vítor foi no sentido de começar a 

construir essa alternativa que não foi feita quando houve a decisão.  A Ministra da 

Cultura estava aqui no dia.  O Ministério da Cultura deveria nos seis meses ter visto o 

que foi dito agora.  Ainda assim, somos generosos, vamos dar um prazo de um mês.

Mas agora está  sendo dito  que não será de um mês,  por  conta de 

orçamento e por uma série de dificuldades também.
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A necessidade de os programas saírem foi muito bem discutida dentro 

do  Conselho,  fora  do  Conselho,  e  pode  ser  até  que  você  não  esteja  recebendo 

pressão, a Presidente da República está recebendo pressão.  Isso é normal numa 

sociedade democrática.  Mas nós também, que ajudamos a construir essa alternativa 

democrática para esse país também estamos recebendo pressão para saber quando 

vai  ser plural,  quando vai ser democrático.   Quando que não vai  ser apenas uma 

religião, mas de várias expressões religiosas.

Quando nos falamos, essa semana, se falou do Sagrado, porque você 

me disse que o sagrado partiu de uma experiência que a EBC fez.  Aí pensei que não 

se trata de programa inteiro, mas são inserções de diferentes religiões, de diferentes 

expressões  na  programação  como  um  todo.   E  você  voltou  e  me  disse,  mas  aí 

estaremos copiando a Globo! Voltei e rebati, dizendo que não precisávamos copiar a 

Globo e ser criativos nisso.

A minha sugestão agora é que os programas se encerrem parem e 

criativamente, com todo esse prazo, com toda essa condição que você precisa e que o 

Ministério da Cultura também precisa sejam criadas alternativas, primeiro, para valer o 

Conselho.  Segundo, as decisões do Conselho e terceiro, para enfrentar essa onda 

conservadora que existe no Brasil e no mundo.  Em quarto lugar, para fortalecer as 

bases da democracia nesse País.

Sei que é difícil para muitos de nós entendermos, mas é necessário.

O  SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Primeiro, João Jorge, quero esclarecer que nós do Ministério não ficamos com essa 

tarefa.  O Ministério  da Cultura participa dos debates do Conselho,  não tem papel 

executivo no Conselho.

O que estamos fazendo agora é oferecer parcerias, dizendo que agora 

então  queremos contribuir  para  dar  uma boa saída,  vamos dizer  assim,  a  melhor 

possível para essa proposta.

Não estou querendo enrolar nada nem ninguém também.  Com o que 

estamos preocupados é que este ato possa parecer, sim, ato de intolerância e que 
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seja transmitido dessa forma, embora todos os argumentos apresentados aqui, todos 

eles legítimos e ninguém está questionando isso.

E nós estamos, sim, preocupados com isso.  Preocupa-nos que possa 

atingir, é um dever do Ministério da Cultura como parte desse Conselho transmitir isso 

e para que possamos ter a noção do peso da responsabilidade que estamos atribuindo 

á EBC, a decisão de operar isso.

Quem vai operar isso não é o Conselho, é a EBC, é a Empresa.  E as 

televisões é que vão parar de transmitir.

Nossa visão, acumulada no Ministério da Cultura, não é a de que não 

deva haver programas religiosos, não é que tenha que tirar da grade de programas 

religiosos, não é nesse sentido e nem a do Conselho.  É no sentido de dar pluralidade, 

diversidade,  visibilidade  a  toda  a  diversidade  religiosa  brasileira,  e  por  que  não 

mundial.  Talvez até todas as religiões mundiais tenham algum tipo de representação 

no Brasil.

Então é isso.  Estamos à disposição, ainda tem tempo.  A verdade é 

essa.  Acho que não devemos radicalizar aqui, não temos quórum para decidir, então 

não vamos radicalizar isso.  Vamos tentar aproveitar o tempo de que dispomos para 

construir uma proposta.  É isso!

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães  Vieira)  –  Acho  que  a 

melhor  leitura  que  o  Conselho  tem que  ter  agora  dessas  manifestações  é  que  o 

Ministério da Cultura venha juntar-se à EBC, para procurar uma saída em um mês e 

meio que ainda há, para que a resolução seja cumprida.

O  SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Exatamente.  Acho que poderíamos, se a Tereza estiver de acordo, tentar antes do dia 

24 de setembro, mesmo que não haja uma reunião extraordinária, ou qualquer coisa 

desse tipo, transmitir uma ideia, uma proposta para ser construída.  Vamos fazer um 

esforço  e  tentar  construir.  Uma  proposta  que  possa  ser  aceita  por  todos  os 

conselheiros, e transmitir, talvez, segurança para aqueles que acham que não vamos 

cumprir e que a EBC não vai cumprir a determinação.  Talvez uma boa proposta possa 
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dar segurança a todos de que a decisão do Conselho vai ser cumprida.  Acho que é 

isso,  a EBC quer  cumprir,  o  Governo quer  cumprir,  acha justo,  legítimo,  mas nós 

temos que fazer um esforço enquanto ainda há tempo.

Estou aqui, agora e, sim, se não produzirmos em um mês, aí podem 

cobrar da equipe, mas não estávamos com essa tarefa.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Se  produzir  tanto 

melhor.  Mas dia 24 de setembro ele sai do ar.  Isso está muito claro.

O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Pois é, 

mas esse tipo de afirmação, desculpe-me, parece provocativa.  Nós viemos aqui trazer 

uma  ideia  de  construir  isso  bem  e  você  faz  questão  de  radicalizar.   Estamos 

comprometidos com a decisão do Conselho.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães  Vieira)  –  Conselheiro, 

entendo o Daniel, porque há uma resolução do Conselho.

O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério  da Cultura)  – Em 

nenhum momento dissemos que não era para tirar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Estamos 

entendendo.

O  SR.  VITOR  ORTIZ (Representante  do  Ministério  da  Cultura)  – 

Estamos dizendo que vamos construir alternativa.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Construir alternativas 

parece-nos fundamental.
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O SR. VITOR ORTIZ (Representante do Ministério da Cultura) – Só que 

quando você fala assim, aí fica difícil de...

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É que você lida muito 

conselheiro  Vítor,  com a  ideia  da  intolerância.   Todas  as  pessoas  na  história  da 

Humanidade  que  perderam  seus  privilégios  acusaram  aqueles  que  estavam  lhes 

retirando os privilégios de intolerantes.  Todos que perdem privilégios acusam quem 

está lhes tirando o privilégio de intolerante.  Lidamos com isso há séculos na história 

da Humanidade.

Saúdo sua preocupação,  de trazer essa ideia,  essa sugestão,  que o 

grupo de trabalho que se monte no Ministério da Cultura e a EBC tenham resultado no 

mais curto prazo, porque o nosso interesse como Conselho é que esses programas 

saiam  do  ar  e  entrem  imediatamente  programas  alternativos.   Esse  é  o  nosso 

interesse.   Agora,  não  havendo  programas  alternativos,  os  programas  serão 

suspensos.   Acho  que  isso  inclusive  vai  criar  uma  pressão  grande  para  que  as 

alternativas apareçam mais rápido do que mais lentamente.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Vamos então 

passar à frente.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidenta, posso falar rapidamente?

Vamos deixar bem claro então as coisas.

Determinar a resolução do Conselho resolve, considerando tudo aquilo; 

determinar  a  suspensão  dos atuais  programas religiosos  nos veículos  públicos  da 

EBC.   Essa  determinação  será  imediatamente  comunicada  aos  organizadores  e 

produtores dos atuais programas e divulgada publicamente.

A Diretoria Executiva fez isso, o Conselho sabe que isso foi cumprido.
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Essa determinação entrará em vigor seis meses após a promulgação 

desta resolução, 24 de maio a 24 de setembro.

O prazo também está correndo, falta um mês.

A diretoria da EBC apresentará ao Conselho Curador alternativas de 

programação para comporem as novas faixas religiosas de seus veículos, respeitando 

o critério da pluralidade máxima de vivências religiosas existentes no país.

O que estou dizendo – e aí invoco o Secretário Executivo, que conhece 

nossa realidade orçamentária, e o diretor de produção, Rogério Brandão, que conhece 

nossa capacidade de produção – é que vamos tirar os programas do ar então e vamos 

apresentar alternativas de programação.  É isso que vamos apresentar.  No papel. 

Alternativa 1; alternativa 2; alternativa 3.  E não produtos.

Certo?  Que é o que podemos.  Não é verdade Collar?  Do ponto de 

vista orçamentário?  Não é verdade, Rogério?  Do ponto de vista da produção?

Vocês entenderam?

Alternativas são sugestões de programas.  Vamos sugerir  programas 

apenas e aí podem nos ajudar a bolar formatos para sugerir ao Conselho.  Agora com 

relação a produzir, não temos a menor possibilidade.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Evidentemente que 

todos sabem que a EBC, como boa parte ou a totalidade do Governo Federal está sob 

restrição  orçamentária.   Então,  novidades,  isso  não  temos  disponibilidades  para 

financiar.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – E parcerias?

O  SR.  RICARDO  COLLAR (Secretário  Executivo)  –  Bem,  vamos 

estudá-las, mas, muitas vezes, parcerias requerem contrapartida também.  Evidente 

que essa matéria vai ser examinada e vai ser considerada, mas é importante que os 
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conselheiros saibam que estamos sob essa demanda.  Não temos autorização para 

produzir nada novo.

Como  a  presidente  falou,  bem,  vamos  apresentar  alternativas  de 

programação.   Podemos  apresentar  alternativas  que  não  tenham  impacto 

orçamentário e financeiro na empresa.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Collar, 

tudo o que estamos lançando foi contratado no ano passado.  Nada foi desse ano.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Isso.  Evidente que 

isso pode frustrar  um pouco quanto à qualidade,  mas o que pretendemos fazer é 

apresentar esse elemento para informar ao Conselho e ao induzi-los ao erro ou à 

expectativa superior àquela que possamos atender.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Ok.  São 6h10, 

teríamos aquele  ponto que entrou na pauta,  sobre  o qual  não podemos deliberar, 

então  gostaria  de  saber  de  datas,  se  alguém  tem  alguma  sugestão  do 

encaminhamento da questão que ficou em aberto sobre se o Conselho se manifesta 

ou não sobre o processo sucessório e finalizar a reunião.

Há alguma proposta?  Deliberar sobre isso não podemos mais fazer 

agora.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI –  Só  para  constar  em ata  e 

cumprir minha função de representante, parabenizar a diretoria pelos cursos que vêm 

sendo desempenhados na EBC em diversas áreas para a gestão de pessoas, para a 

gestão de equipes.  Uma atitude excelente que a diretoria tomou, mas funcionários da 

EBC de São Paulo, do Maranhão e do Rio de Janeiro reclamaram que esses cursos 

não são oferecidos em outras cidades onde a EBC tem sede.

Só para deixar registrado que, se possível, seria bacana o intercâmbio 

para as pessoas virem até Brasília realizar alguns cursos, ou melhor ainda, talvez se 
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fizesse um esforço para que as outras cidades em que a EBC tem sede também 

recebessem cursos de capacitação para os funcionários.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Alguma 

manifestação?

Dou por encerrada a reunião.

Obrigada.


				

