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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  36ª  REUNIÃO  DO 

CONSELHO  CURADOR  DA  EMPRESA  BRASIL  DE 

COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 23 de maio de 2012

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Boa tarde a todos.

Quero dar início à 36ª Reunião do Conselho Curador da EBC.

Quero  dizer  que  a  nossa  presidente  teve  um problema  de 

saúde do irmão e teve de viajar para Porto Alegre.  Então, vocês terão de 

ter um pouco de paciência com a direção da reunião de hoje, porque falta 

prática.  Tomei a providência de colocar do meu lado a nossa presidenta 

anterior exatamente para que a coisa não fique muito ruim.

Peço a todos paciência para a minha inabilidade, mas tentarei 

fazer tudo certo para que a nossa presidenta lá fique tranquila.  Ela está 

preocupada demais.
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Penso que o primeiro ponto é aprovarmos a nossa pauta da 

reunião  de  hoje.   Alguém tem alguma observação  em relação  a  isso, 

aprovar a ata da reunião de hoje?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre a ata 

só farei uma observação.  Não peço nem a mudança do texto grafado, 

mas como na reunião passada discutimos a análise daquele trabalho da 

Universidade de Santa Catarina e Universidade de Sergipe, do professor 

Rogério Cristofolini, de Santa Catarina, e do Josenildo, de Sergipe, sobre a 

Agência Brasil, eu gostaria de dizer que o nosso conselheiro e amigo José 

Antônio Fernandes Martins deu uma opinião muito objetiva, muito clara, 

muito  direta,  muito  esclarecedora,  aqui,  naquela  reunião,  justamente 

avaliando as questões de qualidade, objetivando que essa não se mede, e 

que a avaliação tem de ser quantitativamente medida.  E ficou só nisso, 

quando  a  intervenção  dele  foi  um  pouco  maior,  aliás,  bem  mais 

consistente.

Embora  o  nosso  presidente  Nelson  Breve  tenha  na  sua 

exposição de certa  forma destrinchado a proposição dele,  elogiando-o, 

quando ele fala sobre a Agência Brasil, mostrando que aquele trabalho – 

não estou entrando no mérito do trabalho, mas dizendo que a Agência 

Brasil,  naquele  trabalho,  não  é  um  mero  site  da  internet  ou,  mais 

equivocadamente,  um  portal  da  internet,  e  sim  uma  produtora  de 

conteúdo para rádios.

Essa  opinião  do  conselheiro  Martins  ficou  pouco  observada 

aqui  na  ata.   Trata-se  de  um assunto  importante.   Mas  o  presidente 

Breve, de certa forma, completou o assunto.

Era só isso o que eu tinha a dizer.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Vou  propor  que  seja  incorporado  e  até  o  final  da  reunião 

recebemos.  Pode ser, Secretaria?

Está de acordo, Paulo?

Está  aprovada  a  pauta.   Está  aprovada  a  ata  com  a 

modificação que ele fez.  Alguém mais tem alguma observação à ata?

Passo para os  Informes.   Tenho dois.   Sei  que a  Diretoria 

Executiva também tem.

Em primeiro lugar, quero agradecer à EBC a transmissão pela 

intranet, porque é a primeira vez que estamos fazendo isso.  Parece que 

os  funcionários  da casa tiveram um trabalho extraordinário  para  fazer 

isso.  Quebrou cabo.  Gente correndo atrás do cabo.  Fizeram mágica para 

que  tudo  estivesse  funcionando  a  contento  para  receber  o  Conselho. 

Suponho que o Conselho se sinta tão orgulhoso quanto eu da atenção dos 

funcionários da EBC para viabilizar isso.

Quero agradecer ao pessoal que cuidou disso, sobretudo, os 

que fizeram aparecer um cabo ao meio-dia.  Dizer que, se tudo correr 

bem,  agora  teremos  uma  segunda  etapa,  que  é  as  pessoas  poderem 

receber em casa essa transmissão.

Quero  pedir,  se  estiver  de  acordo,  dar  um  resumo  muito 

rápido  dos  programas  religiosos.   Só  um informe para  que  possamos 

tratar disso na presença de nossa presidente.
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CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Boa tarde a todos e a todas.

Tivemos  uma  reunião  ontem  muito  positiva  no  sentido  da 

construção de um diálogo bastante solidário em torno da proposta que foi 

apresentada pela diretoria e também pela conselheira Ima.

Chegamos  a  um  consenso.   Foram  doze  pessoas  votando. 

Toda  a  comissão  estava  presente.   E  conseguimos  por  unanimidade 

aprovar  essa  proposta  construída  na  base  do  diálogo  e  do  consenso. 

Considero  que  foi  um  avanço  para  nós  esse  diálogo  com  todas  as 

vertentes religiosas que participaram, conselheiros e conselheiras.  Esse 

consenso foi discutido, dialogado.  Considero que foi muito interessante.

A notícia é que conseguimos votar.  A comissão encaminhou 

para que o Conselho faça o processo da resolução.  Essa resolução do 

Conselho será encaminhada obviamente a todos e todas que estão na 

comissão.  Depois, será criado um comitê editorial  do qual já também 

acordamos como será composto para avaliar os projetos que virão para 

ocupar uma parte da faixa, que se diz faixa da diversidade, religiosa aqui 

na programação.

Uma  das  questões  que  levantamos  é  que,  finalizado  esse 

processo de elaboração da resolução para o Conselho apreciar e votar, 

também discutiremos essa questão da faixa religiosa com as rádios, com a 

superintendência de rádios, para ver as possibilidades.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Qual foi a proposta?
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – A 

proposta,  Ima  pode  me  ajudar,  se  eu  esquecer  alguma  coisa,  é  que 

teremos uma faixa de uma hora e meia, uma hora, com um programa que 

será  produzido  por  meio  de  um  pitching,  uma  empresa  que  será 

contratada  por  meio  desse  pitching,  um  programa  sobre  diversidade 

religiosa, com pluralidade.  E um programa no formato jornalístico que 

será de uma hora, viabilizado através da EBC.  E uma outra faixa de meia 

hora com programas que podem ser três programas de dez minutos, ou 

um programa de meia hora, que reflitam também essa diversidade mais 

no estilo de mensagens sobre as diversas proposições de religião.

A outra  faixa que será possivelmente  utilizada por  projetos 

que discutimos, serão enviados para o comitê editorial avaliar os projetos 

de  diversas  expressões  que  queiram  utilizar  esse  espaço  que, 

possivelmente,  será de uma hora e meia ou uma hora, a ser definido 

ainda junto com a EBC, para fazer suas mensagens diretamente.

Essa foi a proposta, em síntese, que aprovamos.  A comissão 

aprovou.  Agora será elaborado o parecer.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Uma 

pergunta só para esclarecimento.

Hoje, um acordo assinado, firmado, há alguma coisa escrita?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – O 

acordo não foi por escrito, mas verbal, durante a reunião.  Está na ata. 

Todos os que estavam presentes votaram e se colocaram.  Todos e todas. 

Foi unanimidade.
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CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – No caso, 

a ata é o documento?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – É. 

É o documento.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Pela 

nossa tradição histórica, e até discutimos isso com o Aarão, que estava na 

reunião da Câmara de Jornalismo, historicamente muitos acordos dessa 

natureza, verbais, na hora da execução aconteceu recusas.  Há muitos 

exemplos históricos nesse sentido.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – É 

possível.   É  óbvio  que  não  estamos  livres  de  acontecer  isso,  mas  as 

diversas matrizes se colocaram.  Os sujeitos que estavam lá, os sujeitos 

políticos,  se  colocaram e  afirmaram.   Explicamos,  o  Diogo  explicou  a 

proposta duas ou três vezes, Ima explicou, eu expliquei.  O João Jorge 

também  estava.   Quer  dizer,  ninguém  que  estava  na  reunião  ontem 

discutiu e aprovou com dúvidas.  Tiramos todas as dúvidas.  Depois, no 

final, o Diogo fez todo o resumo novamente com a Ana Fleck, antes da 

votação.

Se  acontecer  isso,  foi  um  recuo  de  alguma  parte  que  vai 

querer  recuar,  mas  que  todos  estavam  plenamente  conscientes, 

elucidados da proposta, estavam.
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CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eu só 

queria  complementar  e  dizer  que  nessa  terceira  parte  da  faixa  de 

programação religiosa sugerimos a constituição de um conselho editorial e 

esse seria vinculado ao Conselho Curador e teria a missão de avaliar esses 

projetos, de fazer a conexão com o Conselho Curador, dar as diretrizes, as 

metodologias, apresentar termos de referência, de como esses projetos 

das  organizações  religiosas  devem  ser  apresentados.   Enfim,  este 

Conselho  editorial  será  fundamental  para  o  bom funcionamento  dessa 

faixa.

Ainda  complementando,  achamos  que  depois  de  um ano  o 

Conselho  Curador  tem  de  avaliar  o  andamento  da  programação.   E 

qualquer  recurso  que  seja  feito,  virá  para  o  Conselho  decidir  sobre  a 

questão que ficar, porventura, mal colocada ou questionada.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Ima, só para elucidar.  O conselho editorial – falei comitê, me desculpem 

– será composto pelo Conselho da EBC, Diretoria, Ministério da Cultura e 

por representantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos.  Então, 

não  terá  dentro  do  conselho  nenhuma  participação  de  nenhuma 

representante  de  organização  religiosa,  já  para  que  tivéssemos  uma 

autonomia  na  discussão  e,  também,  para  que  não  tivesse  nenhum 

problema, de repente, de alguma outra tendência reclamar.

Então,  estamos  tentando  dessa  forma.   Percebemos  que 

vamos preservar a autonomia da produção e da gestão sobre o processo 

para a EBC, como estávamos querendo desde o início.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  Nesse 

caso foi uma vitória.  A única dúvida, e você já esclareceu, é se realmente 
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as partes,  a outra parte estava absolutamente de acordo.  Parece que 

sim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Parece que sim.  Vamos torcer.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – O grupo 

de diversidade religiosa da Secretaria de Direitos Humanos também será o 

consultor deste Conselho.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –  Na 

realidade, houve uma decisão ontem do grupo especial, em que foi criado 

com representantes de diferentes expressões religiosas.  E houve uma 

votação  em  que  todos  os  presentes,  diferentes  sacerdotes,  pastores, 

padres e sociedade civil,  definiram com um total  de onze votos que a 

decisão viria para o conselho para esse aprovar ou não nesse sentido dos 

pontos que foram levantados aqui.  Foi uma decisão que houve consenso 

de ambas as partes, mas retoma a decisão do conselho anterior de alterar 

os programas religiosos para incluir mais gente, mais expressões.

Se  o  grupo  que  estava  ali  ontem,  depois  da  decisão  do 

conselho, quiser alterar, terá de procurar os meios judiciais ou voltar a 

abrir uma discussão no ponto de vista de que “foi lá, disse que concordava 

e, agora, está dizendo que não concorda”.  Há uma perda de seriedade 

muito grande.  Acreditamos que os representantes religiosos que estavam 

ali  falam em nome de si,  de uma expressão religiosa,  e também com 

seriedade.   Esse  assunto  tem  sido  um  tema  relevante  no  Conselho. 

Chegou-se a um amadurecimento importante e, inclusive, um deles pediu 

que tivesse um documento a assinar.
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Então, cabe a este Conselho fazer um resumo disso, informar 

aos conselheiros como um todo, e na próxima reunião em que tivermos de 

deliberar já tenha pelo menos a ata, a memória da reunião de ontem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Eu queria sugerir isso.  No momento em que tivermos a ata e 

a presidenta estiver aqui, faríamos uma discussão com que o tempo em 

que esse assunto exige.

Mais alguma questão da reunião de ontem?

Sei que a Diretoria Executiva queria dar alguns informes.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Rapidamente.

Primeiro, já informamos por e-mail  aos conselheiros, mas é 

sempre bom reafirmar que em Pernambuco teve o Festival do Audiovisual, 

16º Cine – Pernambuco.  Dos 33 prêmios que estavam em disputa, 6 

foram de coproduções da EBC.  São programas para crianças e outras 

coisas mais, que coproduzimos e tivemos a felicidade de ter alguns deles 

premiados lá, mostrando que estamos no caminho correto de fazer esse 

investimento com a produção independente de renovar a linguagem.

Estamos apenas reforçando aqui que essa nossa política está 

sendo  exitosa,  porque  a  audiência  é  uma  coisa  importante,  mas  a 

respeitabilidade também.  Portanto,  esses prêmios que são alcançados 

nos festivais também fazem parte do nosso patrimônio, do nosso portfólio.
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Uma outra premiação que consideramos importante é que a 

jornalista Juliana Nunes, do Radiojornalismo, está sendo nomeada pela 

ANDI como jornalista amiga das crianças.  Um dia queremos que a EBC 

toda seja nomeada amiga das crianças.  Vamos trabalhar para isso.  Mas 

a  Juliana  é  uma  jornalista  que  nos  orgulha  muito.   E  isso  é  muito 

importante.

Dizer também que o processo de mudança para a nova sede 

prosseguiu  da  última  reunião  para  cá.   A  NBR,  os  programas  já 

começaram a ser  feitos,  as  produções  ao vivo.   Tivemos os primeiros 

testes e, agora, isso já tem algumas semanas, portanto, temos segurança 

de que a nossa transmissão ao vivo aqui é possível,  daqui dos nossos 

novos  estúdios.   Acredito  que  todos  já  os  conheçam  e  quem  não 

conheceu, eu convido a conhecer.

Fizemos piloto do programa 3 a 1 também da TV Brasil aqui. 

E já poderemos avançar.  Rádio Nacional da Amazônia deve vir para cá no 

próximo mês.  E mais adiante, setembro, a Rádio Nacional/AM, a FM já 

está aqui.  Esperamos ter as condições para que também o restante do 

radiojornalismo,  até  o  final  do  ano,  esteja  aqui  também  conosco, 

consolidando essa estrutura do nosso centro de mídias da EBC.

Dizer também que já estamos em fase final da preparação da 

norma para cobertura eleitoral.  A diretora de jornalismo, provavelmente 

na próxima semana ou na outra da reunião de Diretoria, já deve ter uma 

proposta  a  ser  apresentada,  para  trazermos  ao  Conselho  Curador  e 

encaminharmos a todos com pelo menos quinze dias de antecedência da 

próxima reunião.

Também dizer duas coisas rápidas.  Nossas conversas sobre 

operador  de  rede  têm  evoluído  bastante  com  o  Ministério  das 

Comunicações.  Ontem o Eduardo teve uma reunião importante com a 
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área técnica nossa e deles.   Acho que estamos convergindo para uma 

proposta que será boa para toda a comunicação pública do país.  Ainda há 

algumas  instâncias  de  aprovação,  algumas  dúvidas  que  precisam  ser 

esclarecidas.  Acreditamos que nos próximos 40, 60 dias talvez tenhamos 

definitivamente uma decisão sobre a questão de operador de rede e o 

papel da EBC nesse projeto.

A outra informação é que na semana passada estive com o 

presidente do Sinditelebrasil, Antônio Carlos Valente.  Fomos lá conversar 

sobre  a  nossa  contribuição,  que  é  uma ação  judicial  que  impede  que 

recebamos os recursos da contribuição para o fomento da comunicação 

pública.  Foi uma boa conversa, difícil, um setor se queixando muito da 

tributação e das dificuldades também.  Explicamos que, na medida em 

que o grande argumento deles para não recolher a nossa contribuição é 

que ela era parte da taxa de fiscalização, portanto, recursos que deveriam 

ser destinados à Anatel, caiu por terra com a Condecine.  Ao fazer acordo 

para a Condecine, essa argumentação deixou de existir.

Então, ele ficou sensível a esse argumento e ficou de levar ao 

colegiado do Sinditelebrasil para verificar a possibilidade da retirada dessa 

ação ou, pelo menos, para que a Sinditelebrasil e EBC conjuntamente... 

Íamos ao juízo da primeira instância em que há três anos tramita a ação e 

pedir celeridade no julgamento.  Temos certeza de que seremos vitoriosos 

nos tribunais.

Temos aqui um teeser do Conhecendo Museus.  Um conteúdo 

novo na nossa grade.  Já havíamos mencionado na última reunião.  Só 

para  que  todos  conheçam o  estilo  da  programação,  está  passando  às 

17h30min, terça-feira, e sábado às 15h30min.

Apresentação de vídeo
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Muito  legal.   Muito bacana.   Vou reivindicar os museus de 

Minas, de Belo Horizonte.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Lembrando que 

isso é uma parceria, iniciativa do Ibram, Ministério da Cultura, parceria 

com o MEC, TV Escola, produzido pela Fundação Paiva Neto e com apoio 

da EBC, Janela do EBC.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Presidente, 

uma observação.

Primeiro  eu gostaria  de parabenizar  esse trabalho sobre  os 

museus.  Excelente.  Culturalmente fantástico, porque nada acadêmico, 

totalmente popular, como é o nosso objetivo.

Mas quero encaminhar à Diretoria através de nossa presidente 

de uma maneira sucinta os trabalhos que estão sendo feitos pela empresa 

em função da importantíssima Conferência Rio + 20, que estará sendo 

realizada  nos  próximos  dias,  e  a  nossa  reunião  do  Conselho  já  será 

posterior a ela ou durante.  Então, se puder dizer alguma coisa.

Obrigado.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  O  Edu  está 

coordenando mais geral, porque envolve outros departamentos também. 

Ele  pode dar  um parâmetro.   Se faltar  alguma coisa,  a  Nereide  pode 

completar.
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O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor  Geral)  –  Boa  tarde  a 

todos.  Obrigado pela oportunidade.

Basicamente  é  um  termo  que  o  Walter  da  Silveira,  nosso 

Superintendente de Formação está usando, “estamos pintando a televisão 

de verde” durante o mês de junho, por causa da programação voltada 

para Rio + 20.  Tínhamos a intenção, é uma decisão que vamos tomar 

amanhã no Conselho de Programação, agora no dia 4 de junho, estrear 

um jornal na hora do almoço, Repórter Brasil.  Mas estamos tendo, por 

causa do concurso público, algumas dificuldades na contratação.

Então,  amanhã,  muito  provavelmente,  iremos  definir  pelo 

adiamento da estreia por um período, mas isso não vai atrapalhar a nossa 

cobertura da Rio + 20.  Caso não consigamos estrear um jornal novo até 

lá, o jornal da hora do almoço que é exibido localmente no Rio de Janeiro, 

Repórter Rio, será transformado no Repórter Rio +20 e transmitido para 

todas  as  emissoras  que  tiverem  interesse,  para  que  possamos  dar  o 

mesmo espaço, mesmo que não tenha estreado ainda o telejornal.

Estamos  também  fazendo,  ainda  na  televisão,  uma  faixa 

especial  às  20h  com  programas  da  BBC  e  de  outras  produtoras 

internacionais  que  tratam  desse  assunto.   Vamos  colocar  todos  os 

programas do jornalismo, não é, Nereide, todos eles, Brasilianas, 3 a 1, os 

programas  temáticos  do  jornalismo,  todos  estarão  perpassados  pela 

temática do meio ambiente, da própria Rio + 20.  Entrevistas especiais 

acontecerão no horário do telejornal  Repórter  Brasil  noite e também o 

Repórter Brasil  manhã, praticamente será feito,  em boa parte,  em boa 

medida, será feito no Rio de Janeiro.

Temos um estúdio, uma área de 300 metros montada dentro 

da  Rio  +  20,  no  Riocentro.   Também  montaremos  um  estúdio,  um 
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praticável, no Aterro do Flamengo.  A mesma coisa com a rádio.  Também 

montaremos  um estúdio  dentro  da  Rio  +  20,  dentro  do  Riocentro,  e 

também uma unidade móvel da rádio montada no Aterro.  As rádios vão 

praticamente virar suas programações, principalmente a Rádio Nacional, 

também a Rádio MEC, mas principalmente a Rádio Nacional, virar a sua 

programação para a Rio + 20, até porque há ali aspectos ligados à vida da 

cidade,  que  também  são  afetadas  evidentemente  por  causa  de  uma 

movimentação desse tipo.

O hotsite do Rio + 20 já está no ar, diferentemente das outras 

iniciativas do gênero que fizemos, conseguimos lançar o site 10, 15 dias. 

O site já está no ar.  Então, tudo o que a Agência Brasil publica sobre o 

assunto, tudo o que aparece nos outros sites da TV Brasil sobre o tema já 

cai lá.  Está lá o site: Rio20.ebc.com.br.

Todo o material, já faz mais de 20 dias que já estamos com o 

site no ar, que a casa produz está sendo colocado lá.  Inclusive – matéria 

de ontem –, PEC do trabalho escravo aprovado na Câmara, reportagem de 

ontem que evidentemente foi reproduzida na Agência, foi divulgada pela 

Agência Brasil, mas replicada no site específico do Rio +20.  Ali temos 

conteúdo  específico  sobre  cidade,  programação,  debates.   Ali  teremos 

espaço para transmissões ao vivo específicas no site.

Faremos várias entradas ao vivo ao longo da programação da 

TV.  A TV Brasil internacional vai transmitir para o resto do mundo boa 

parte dos debates, mas aquilo que julgarmos não conveniente por um 

motivo ou outro que impacta na programação, transmitir na íntegra na 

programação da TV Brasil, estará sendo disponibilizado por esse site que 

já está no ar.

Em síntese, essa é a nossa ideia geral da cobertura.  Claro, 

estaremos focados e, eu, pessoalmente, estarei lá do dia 12 ao 25 para 
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acompanhar.   O  Roberto  Gontijo  já  está  na  montagem,  inclusive,  da 

chamada  TV  ONU,  pois  seremos  os  fornecedores  das  imagens 

internacionais a partir do  pool.  Coordenaremos o  pool das emissoras e 

distribuiremos essas imagens.  O Gontijo  já está lá.   Há praticamente 

duas semanas que ele não sai do Riocentro.

Então,  toda  a  montagem  já  está  em  andamento.   Nosso 

preparativo, sob o ponto de vista da programação das emissoras de rádio 

e televisão, dos sites e, também, a cobertura jornalística, já estão, em 

grande medida, encaminhadas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Em relação 

à Cúpula dos Povos?

O SR.  EDUARDO CASTRO (Diretor  Geral)  –  Também.   A 

Cúpula dos Povos é a área do Aterro do Flamengo, a área onde iremos 

colocar.  Provavelmente montaremos um estúdio lá, um praticável.  Não 

vamos chamar de estúdio, porque é uma área externa, onde receberemos 

entrevistados,  onde entraremos ao vivo nos  jornais,  principalmente  na 

hora do almoço, porque a movimentação estará maior.  Também lá estará 

parada uma unidade móvel da rádio, aliás, é a estreia da unidade móvel 

da rádio.  É a primeira vez que será utilizada.  Acabamos de comprar 

duas.   Montamos.   Uma  delas  está  sendo  levada  para  o  Rio  e 

praticamente ficará lá os 15 dias do evento.

O Repórter Rio vai se transformar no Repórter Rio +20 a partir 

do dia 13.  São duas semanas, do dia 13 até o dia 22, último dia, sexta-

feira.   Estaremos  com um telejornal  a  mais  no  ar,  já  que  tivemos  a 

infelicidade de não conseguir colocar no ar a tempo, conforme estávamos 

esperando o telejornal na hora do almoço.
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Nereide, não sei se esqueci de alguma coisa.

A SRA. NEREIDE RAMOS (Diretora de Jornalismo) – Temos o 

selo.  Por exemplo, o Repórter Brasil, pelo menos uma matéria todos os 

dias sobre o assunto e a Agência Brasil também.  Entramos no ritmo de 

cobertura.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor  Geral)  –  Conteúdo 

colaborativo também.

A SRA. NEREIDE RAMOS (Diretora de Jornalismo) – Tudo é 

Repórter Brasil.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor Geral) – Inclusive, já está 

lá, o conteúdo colaborativo.

O Walter me lembrou uma coisa que esqueci  de mencionar 

que  é  interessante.   Durante  alguns  eventos  ao  longo  do  não,  por 

exemplo, lembro do Fórum Temático, em Porto Alegre, pegamos grandes 

personalidades para falar um pouco sobre o que ia acontecer no Rio +20. 

Essas  entrevistas,  essas  conversas,  se  transformaram  em  vinte 

interprogramas  que estarão  na  programação a partir  de  agora.   Além 

disso, já temos também marcado um trabalho junto com a Rede Minas e 

TVT,  nossas  parceiras  no Vale  do  Paraíba,  em São Paulo  e  em Minas 

Gerais, para o pós-Rio +20.  Eles farão um acompanhamento durante o 

Rio +20 e apresentarão esse material posterior também.
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A  SRA.  NEREIDE  RAMOS (Diretora  de  Jornalismo)  –  Na 

semana do evento,  assim como fizemos no Fórum, teremos no jornal, 

uma  entrevista.   Todos  os  dias  uma  entrevista  com  uma  grande 

personalidade que estiver participando ou sobre um assunto relevante.

Lembrando  do  Ildeu,  também faremos  uma  boa  cobertura, 

porque há uns galpões, um trabalho muito interessante no Ministério de 

Ciência  e  Tecnologia,  no  porto,  com criança,  jovem.   Então,  também 

vamos acompanhar muito esse trabalho paralelo de informação para esse 

público, crianças e jovens.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Essa entrevista 

já será feita pelo Emir?

A SRA. NEREIDE RAMOS (Diretora de Jornalismo) – É.  Se 

der tudo certo, a ideia já é estrear o Emir Sader no jornal.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  Quero 

parabenizar,  pois,  como  jornalistas,  ficamos  muito  contentes,  como 

cidadão brasileiro mais ainda, porque ver importante o jornalismo numa 

TV pública.  Vocês, no caso, estão dando um exemplo de como é possível 

um canal de televisão fazer jornalismo.

Todos estão de parabéns, principalmente vocês, do jornalismo.
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O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor  Geral)  – A Semana da 

África.  Estamos no ar com a Semana da África.  Não nos esqueçamos. 

Até domingo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Como você esqueceu disso?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor Geral) – Não era o tema. 

Começamos na segunda.  Exatamente essa semana.  Todos os dias às 

20h está tendo um programa especial.  É meio que uma expectativa em 

torno do Nova África, nosso novo programa sobre a África que está em 

processo  de edição,  mas  convido  a  todos  ver  20 horas,  essa  semana 

inteira.  Além de entrevistas, os outros programas, a mesma dinâmica que 

pretendemos  dar,  no  fim  do  mês  de  junho,  em relação  à  Rio  +  20, 

estamos dando à Semana da África, porque 25 de maio é o Dia da África. 

É a justificativa pela qual estamos enchendo de programas africanos e 

assemelhados nessa semana.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Wagner quer falar?

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – Quero dar a minha 

opinião.  Não é crítica, é opinião.  É mais na minha área mesmo.

Você reclamou de faltar museu em Minas na apresentação, até 

que tinha Pampulha e tudo, mas o único museu de música que temos é o 

Vila Lobos e não aparece ali.
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Foi a primeira 

coisa que falei para o pessoal.  O Goti estava lá.  Representante.  Falou: 

cadê o Vila Lobos?

Estão preparando para a próxima edição ter também.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – A minha opinião, 

não é uma crítica, mas opinião da minha área, os assuntos estão muito 

rápidos.   Estou  voltando  para  o  programa  que  foi  apresentado.   O 

programa está ágil,  bonito, interessante, gostoso de ver, mas a minha 

opinião  é  que  quando  se  faz  uma  trilha  sonora  com  instrumento 

eletrônico, imitando orquestra, fica muito pesado.

O que não  está  bom – a  trilha  é  muito  boa,  mas  com os 

instrumentos errados.  Isso é opinião minha que sou do ramo.  Acho que 

tem de ser com instrumentos acústicos para ficar com som de orquestra. 

Quis se imitar ali um som de orquestra com instrumento eletrônico e fica 

pesado demais.  É só uma opinião.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Vamos acolher 

e levar aos produtores.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Vitor.

O SR. VITOR BITTENCOURT (Ministério da Cultura) – Boa 

tarde a todos.
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Vou  aproveitar  o  tema  da  Rio  +  20  para  fazer  uma 

propaganda das atividades do Ministério da Cultura durante a Rio + 20, 

além da programação que todos os equipamentos do Ministério da Cultura 

no Rio de Janeiro estão preparando para esse período.  Inclui os museus, 

a Biblioteca Nacional, Funarte.

Estamos  responsáveis  pela  programação  do  Galpão  da 

Cidadania, aquele edifício onde era a Fome Zero do Betinho, que será o 

endereço de uma programação cultural especial na Rio + 20 e para uma 

série de debates sobre o tema Cultura e Sustentabilidade.  Aliás, quero 

chamar  atenção  para  esse  fato  de  que  quando  falamos  em 

sustentabilidade, principalmente no contexto da Rio + 20, não estamos 

falando só de meio ambiente.  Essa é uma visão conservadora do tema da 

sustentabilidade.   Espero  que  a  TV  consiga  transmitir  isso,  que  a 

complexidade toda do debate da sustentabilidade envolve o econômico, 

cultural,  social.   Quanto  mais  conseguirmos  transmitir  à  sociedade  a 

amplitude  desse  tema  da  sustentabilidade,  melhor  serviço  estaremos 

fazendo no sentido da conscientização e tudo o mais.

Também um dos pavilhões do cais do porto, o Armazém da 

Utopia,  também  estará  sendo  ocupado  pelo  Ministério  da  Cultura. 

Teremos  lá  algumas pessoas  muito  importantes  da cena internacional, 

como a Ministra do Patrimônio Natural e Cultural do Equador, que é uma 

das ministras expoentes nesse debate internacional sobre a questão da 

cultura e sustentabilidade; Amir Klink; Frei Beto; uma série de pessoas 

que,  inclusive,  normalmente  não  estão  falando  do  tema  cultural,  mas 

nesse momento estarão procurando alertar a sociedade para o papel que 

a  cultura  tem  nessa  questão  da  sustentabilidade,  nem  sempre  tão 

salientado quanto os pilares econômico, social e ambiental, que já estão 

mais ou menos consolidados nessa discussão.
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Então,  todos  estão  convidados  a  estarem lá  e  prestigiarem 

essas atividades.  Certamente daremos um jeito de fazer chegar a todos 

os conselheiros e aqui também na produção da TV essa divulgação das 

atividades para vocês terem conhecimento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Uma pergunta.  Esse Armazém da Utopia, nome maravilhoso, 

muito legal esse nome, como é?  Terá o quê lá dentro?

O SR.  VITOR  BITTENCOURT (Ministério  da  Cultura)  –  O 

Armazém da Utopia  tem uma programação regular  no Rio  de Janeiro. 

Estaremos utilizando o espaço como parte de nossa programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Que é essa de debate e tal?

O SR. VITOR BITTENCOURT (Ministério da Cultura) – São 

debates,  workshops,  apresentações  artísticas,  obviamente  na  área  de 

música,  teatro,  dança,  algumas  exposições  de  artes  visuais,  uma 

conferência  sobre  patrimônio  naval  brasileiro,  uma  outra  conferência 

latino-americana  sobre  cultura  e  sustentabilidade  com  participação  de 

vários  ministros,  uma  conferência  organizada  em  parceria  com  a 

organização Cidades, Governos Locais Unidos, que são os governos locais, 

prefeituras, prefeitos de várias cidades importantes do mundo estarão lá 

discutindo a questão da cultura.  Dentro do contexto do debate da Rio + 

20, a sustentabilidade.
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Ainda há o Slow Food, que estará fazendo uma história com 

culinária cultural, o Dado conhece muito bem essa história.  Ele trabalha 

com a gente nesse tema da culinária e cultura, comida e cultura e tudo o 

mais.  É uma programação bem diversificada que está sendo preparada 

desde o ano passado em parceria com a MRE e com outras instituições 

que  também  acompanham  essa  discussão  sobre  cultura  e 

sustentabilidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Legal a gente passar.

Obrigada.

Ildeu.

O SR. ILDEU DE CASTRO (Representante  do MCT) – Boa 

tarde a todos.

Também na  linha  do  Vitor,  colocar  algumas  atividades.   A 

Nereide já mencionou, teremos mais espaços na Rio + 20.  A visão do 

Ministério da Ciência,  Tecnologia e Inovação, e acho que é a visão de 

todos nós, em particular os órgãos de governo, é que a Rio + 20 é um 

evento de extraordinária importância para o país e para o mundo.

Portanto,  a TV pública,  as rádios públicas,  nesse momento, 

terão um papel fundamental, inclusive de desmistificar certos aspectos e 

colocar aquilo que o Vitor mencionava, a importância da Rio + 20 em 

todos esses aspectos.  Em particular, teremos toda uma área também no 

porto,  nos  galpões,  nos  armazéns  1,  2,  3  e  4.   Nos  1  e  2  terão 

organização da sociedade civil, organizados pelo MRE; os 3 e 4 vamos ter 



23

atividades que o Ministério da Ciência está tocando; no 6 teremos uma 

parceria, porque terá o Youth Blast, que são os jovens que vêm pela ONU 

do mundo inteiro para discutir  os temas da Rio +20.   No Armazém 4 

teremos  uma  parte  de  interface  com  a  sociedade.   Teremos  uma 

exposição  grande,  muito  bonita,  sobre  os  biomas  brasileiros.   E 

receberemos lá escolas do Rio de Janeiro durante todos esses dias.  Já há 

ônibus para as escolas.  Há uma feira de ciência nacional.  Traremos os 

melhores trabalhos feitos nas feiras de ciência do ano passado sobre os 

temas da Rio + 20 para colocar no Armazém.

O  nosso  enfoque  é:  vamos  entender  que  é  fundamental 

atingirmos as crianças e os jovens, se pensamos num mundo sustentável. 

Já reservamos um espaço, um estudiozinho, há uma sala de imprensa. 

Então, as rádios da EBC, a TV Brasil, NBR, têm um lugar lá.  Então, por 

favor,  coloque  o  seu  praticável  lá  também  nos  momentos  que  vocês 

quiserem.

Já passamos toda a programação.  Isso é uma sugestão que 

eu daria.  Talvez todos os órgãos aqui, Educação, Cultura, etc., é mais ou 

menos  óbvio,  mas  quanto  mais  cedo  passarmos  para  a  direção  de 

jornalismo da EBC, melhor, porque vocês podem fazer a programação.

Há  também  a  coisa  internacional.   Teremos  um  grande 

encontro na PUC.  Um fórum que tem mais de 120 associações do mundo 

inteiro.  A UNESCO patrocinando.  E esse evento de 11 a 15 terá um dos 

maiores especialistas do mundo na PUC do Rio de Janeiro discutindo todos 

esses temas.  Então, um ponto fundamental é como podemos colaborar, 

porque a mídia internacional estará toda na Rio +20.

Então,  a  EBC  pode  ser  também  um  ponto  importante  de 

articulação com a mídia internacional, porque conhecemos isso aí.   Há 

uma  dimensão  política  muito  grande,  muito  importante.   E  se 
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trabalharmos legal, pode ser uma contribuição grande para a questão da 

sustentabilidade, tanto no Brasil, como na escala do planeta inteiro.

Existem  também  várias  instituições  científicas  do  Rio  de 

Janeiro.  A COPI há uma programação vasta.  O Jardim Botânico tem uma 

programação  muito  ampla.   Então,  tem  muito  material.   Temos 

evidentemente de trabalhar em conjunto para que essa difusão...  A EBC 

pode sair  com uma visão...   Tendo a cobertura  integrada e com esse 

ponto de vista mais amplo, pode superar aquelas visões miúdas da Rio + 

20  que,  evidentemente,  será  um  caleidoscópio  de  interesses  e  de 

posicionamentos.

Eu só queria mencionar uma última sugestão, quando se falou 

de  museus,  possivelmente  já  pensaram,  mas  existe  um trabalho  que, 

inclusive, o Ministério da Cultura tem participado, também a Educação, 

Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  é  a  virtualização  de  muitos  desses 

museus.  Já temos vários deles na internet.  É um trabalho muito bonito.

Então, seria importante estar conectado também no site para 

que a pessoa, ao ver o programa, possa entrar, por exemplo, no Museu 

de Artes de Ofício, ou outros, e fazer um passeio virtual, porque aí se 

pode fazer com mais tempo, com outras informações.

Obrigado.

O SR. VITOR BITTENCOURT (Ministério  da Cultura)  – Só 

para complementar, para dar uma dimensão das atividades que teremos 

lá.

Teremos três seminários.  Um focado na questão do debate 

sobre cultura negra.  Um outro focado no encontro nacional dos povos 
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originários de nossa cultura indígena.  Um outro das culturas populares. 

São  três  elementos  muito  fundamentais  no  debate  sobre  o  tema  da 

cultura e da sustentabilidade.

Há também, em parceria com a UNICEF, um seminário sobre a 

questão da criança e da cultura negra.  É um seminário muito especial que 

está sendo preparado pela nossa Secretaria da Cidadania e da Diversidade 

Cultural, que também está nessa programação.  Eu não podia deixar de 

me referir aqui.

Obrigado.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Em 

relação aos indígenas, existe em funcionamento há cerca de dois anos, ou 

um ano e meio, uma Agência Indígena Latino-americana, que pouca gente 

conhece.   Acho  que  foi  criado,  se  não  me  engano,  no  México  ou  na 

Colômbia.

Em cima do que o Vitor falou, não sei se vocês lembram que, 

mais  ou  menos  na  reunião  de  março  ou  fevereiro,  tinha  colocado  da 

importância do Conselho se reunir,  se possível,  no Rio de Janeiro,  em 

função da Rio + 20.  Reitero essa solicitação.  É importante o Conselho 

Curador se fazer presente, se for possível, dentro das possibilidades, que 

seja levado em conta, que seja a reunião do mês, ou de emergência.  É 

importante.

Inclusive,  reforçando o que vocês colocaram, tanto  o Vitor, 

como o Ildeu, fica mais forte ainda esse pedido.



26

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mas uma reunião de 15 dias.

José Martins.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – 

Quero  fazer  uma  colocação  dentro  daquilo  que  o  Dr.  Vitor  falou.   A 

sustentabilidade de um país, logicamente, não é só meio ambiente.  O 

meio  ambiente  é  um  dos  componentes.   Hoje,  dentro  da  economia, 

dizemos que um país só é sustentável quando pode pagar as suas contas. 

Quer  dizer,  essa  é  a  grande  realidade.   Nesse  ponto,  presidente,  a 

televisão deveria, dentro desse painel Rio + 20...

O Brasil hoje ostenta um preparo físico fantástico em matéria 

de suportar a crise, até a nossa Presidenta Dilma falou que temos força 

para 300%.  Ontem, em Porto Alegre, numa palestra que fiz...  Ela foi 

modesta, acho que temos 1000% de preparo físico para aguentar a crise, 

porque  temos  um  dos  menores  índices  de  desemprego  no  Brasil,  o 

endividamento  talvez  mais  baixo  que  existe.   O  Brasil,  hoje,  o 

endividamento público é de 36%.  Grécia dá 150%, Espanha é 120%, 

Estados Unidos é 120%.

Então, a situação econômica e financeira do Brasil é altamente 

sólida.  Temos 374 bilhões de dólares em reservas cambiais.  Temos 400 

bilhões de reais no Banco Central em depósito compulsório.  É dinheiro 

que não acaba mais para aguentar qualquer tsunami econômico que vier. 

Por  exemplo,  hoje,  se  falarmos  na  Zona  do  Euro,  Grécia  está 

completamente pobre, falar em sustentabilidade na Grécia, pode ser que 

tenha lá os panteões, etc., um meio ambiente muito bom, mas o país está 

pobre, não se aguenta.  A Itália idem, Espanha idem, Irlanda, Portugal. 

Na Zona do Euro poucos países se salvam.  E nós, presidente, temos uma 
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situação hoje esplendorosa dentro do país, apesar das reclamações que a 

indústria  automotiva faz  de estoque de automóveis.   Claro,  o choro é 

válido e sempre vai existir.

A  colocação  que o  Vitor  fez  é  de extrema importância.   O 

Brasil, hoje, se eu tiver de classificar, e eu me dedico muito ao estudo de 

economia mundial, principalmente econômico-financeira, é um dos países 

com maior preparo físico na economia.  Além de tudo isso, de todas essas 

benesses, temos a maior rede hídrica de água doce do mundo, maiores 

reservas florestais, maiores reservas de minério de ferro.  O chão, em 

Minas, na Vale do Rio Doce, pega a terra, joga no autoforno e tem 70% 

de ferro.  Temos 8 mil quilômetros de costa marítima altamente piscosa. 

Uma  mulherada  bonita.   Nunca  tivemos  um tufão,  tsunami.   Não  há 

nenhum impacto ecológico.

Isso tem de ser divulgado através da imprensa dentro de um 

cenário desse que vai junta grande parte da população mundial.   Esse 

marketing, presidente, a EBC tem de preparar para delicadamente, para 

não desprezar os outros países, colocar essas figuras fantásticas que o 

Brasil  tem  e  que  a  nossa  Presidenta  Dilma  também vem apregoando 

dentro do cenário econômico.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Quer  dizer,  conselheiro,  que  a  mulherada  bonita  está  na 

economia?

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – 

Faz parte.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mais algum comentário, algum informe?

Vou passar para o próximo ponto de pauta.  Posse da nova 

conselheira.

Lembro  aos  membros  do  Conselho  que  o  conselheiro 

representante  da  Câmara  dos  Deputados,  Beto  Seabra,  que  teve  um 

desempenho muito importante neste Conselho, acabou o seu mandato. 

Então, estamos dando posse à nova conselheira, Sueli Navarro Garcia.

Quero  dar  as  boas-vindas,  conselheira.   Dizer  que é  muito 

bem-vinda e será muito bom poder contar com você no Conselho.

Pergunto se você quer falar e se apresentar ao Conselho.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO  GARCIA –  Algumas 

palavras.

Agradecer  a  acolhida.   Espero  que  eu  possa  contribuir.   A 

minha experiência, a minha vida é no jornalismo.  Nasci e me criei quase 

que dentro do jornalismo.  Fiz televisão muitos anos.  Então, espero que 

eu possa contribuir um pouco com o Conselho, a EBC, com a construção 

da televisão pública.

Trabalhei  em  empresa  privada,  televisões  privadas,  mas  a 

maior parte do tempo construí minha vida na TV pública, a TV Câmara.  A 

gente  criou e vimos a televisão  crescer,  nascer,  andar  e  ficar  em pé. 

Então, temos experiência nessa área e estou aqui para contribuir.
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Agradeço a acolhida.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Vou dar ciência ao Conselho do termo de posse da Sra. Sueli 

Aparecida  Navarro  Garcia  de  Vasconcelos  como  membro  do  Conselho 

Curador da EBC, na forma que se segue, aos 23 dias do mês de maio do 

ano  de 2012,  às  catorze  horas,  em ato  realizado  em Brasília,  Distrito 

Federal.   Na presença da Vice-Presidente  do Conselho Curador,  tomou 

posse, nos termos do inciso II, § 1º, do art. 15, da Lei n. 11.652, de 7 de 

abril  de  2008,  e  nos  termos  do  decreto  de  15  de  março  de  2012, 

publicado  no  D.O.U,  de  16  de  março  de  2012,  Seção  II,  como 

representante da Câmara dos Deputados a Sra. Sueli Aparecida Navarro 

Garcia de Vasconcelos.  Assina esse termo a empossada juntamente com 

a Presidente e Vice-Presidente do Conselho.

Seja bem-vinda a nova conselheira.

Eu gostaria que a senhora pudesse levar ao conselheiro Beto 

Seabra o agradecimento dos membros deste Conselho e da direção da 

Casa.

O presidente me pediu que informasse a vocês, preocupado 

com a ausência  dos  museus mineiros,  Wagner,  que ele  mandará  esse 

“promo” do Conhecendo os Museus para a casa de todos os conselheiros, 

também enviará um DVD com os primeiros episódios onde iremos olhar 

cuidadosamente  qual  é  a  posição  de  Minas  nesse  DVD.   Mas  quero 

agradecer,  porque  o  programa  está  muito  bacana.   Acho  que  vamos 
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gostar  muito  de  ver  isso  em casa,  independente  dessa  avaliação  que 

Minas fará.

Podemos seguir a pauta?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Dentro dos 

informes  ainda  só  quero  reforçar  a  sugestão  de  nosso  colega  Mário 

Augusto Jakobskind.  É perfeitamente viável e importantíssimo para nós 

que a próxima reunião do Conselho seja na Rio + 20, não de 15 dias, é 

lógico,  um  dia  está  bom,  porque  haverá  espaço,  apoio.   Será  uma 

participação  importante,  principalmente  sob  o  aspecto  cultural  e 

jornalístico.  E pelas mulheres bonitas do Rio também.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Vou passar ao quarto ponto da pauta.  Relatório da Ouvidoria.

Peço à Regina que possa expor talvez em dez minutos para 

que haja debate dos conselheiros.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral)  –  Estou treinando 

dentro dessa perspectiva de ser mais sucinta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Isso.  Para que possamos ouvir o comentário e o debate do 

Conselho.
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A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Primeiro, boa tarde 

a todos os conselheiros, ao presidente da EBC.  A Ouvidoria também tem 

alguns informes.

Quero aproveitar  o momento para apresentar  que,  mais  ou 

menos umas três semanas, dentro da proposta da incorporação do SIC 

como mais uma das ações da Ouvidoria,  o presidente liberou assessor 

para  Ouvidoria,  a  Cleide  que  está  ali,  com  experiência  na  área  de 

administração, o que é importante para a Ouvidoria, até para esse diálogo 

com a parte administrativa da empresa.

Se todos  observaram o  relatório  da  Ouvidoria,  na  verdade, 

digo que vai fazendo mudanças.  À medida que vamos agregando ações e 

observando  cada  vez  mais  e,  até,  profissionalizando  esse  olhar  da 

Ouvidoria sobre aquilo que a EBC coloca lá como atividade-fim, que são os 

conteúdos, vai mudando.

Então,  esse  relatório,  esse  consolidado,  já  apresenta  uma 

mudança.  Foi uma das coisas que observamos, que a Ouvidoria sempre 

fazia  os  relatórios  só  baseado naquilo  que  ouvia  do  telespectador,  do 

ouvinte, do leitor.  E começamos, até como forma de ensaio, que é uma 

proposta de começar a fazer um monitoramento desses conteúdos que 

são produzidos e veiculados pela EBC, e apresentar boletins diários, de 

forma que possamos orientar até os gestores, aqueles que estão na linha 

de frente da produção desses conteúdos.

Assim, o relatório já começa – se vocês observaram – com o 

que chamamos de percepção do público e um olhar da Ouvidoria sobre os 

conteúdos da EBC.  Se alguém olhou com detalhes o relatório deve ter 

observado que já nesse olhar da Ouvidoria começamos a apontar,  dar 
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destaque  para  algumas  questões  que  suscitaram  questionamentos  da 

nossa parte.

Por fim, dentro dessa linha de informe, dizer que já estamos 

num diálogo com o pessoal da rádio.  Eles estão convidando a Ouvidoria 

para  que  façamos  visitas  e  comecemos  a  apresentar  o  trabalho  da 

Ouvidoria e distensionar, ou seja, tirar aquela imagem da Ouvidoria como 

um negócio ruim, mas de vê-la como uma grande possibilidade dentro da 

empresa, como um grande instrumento estratégico de gestão.  Já vamos 

começar a partir do dia 30 com o pessoal das rádios, estendendo para as 

outras emissoras.

Colocamos  alguns  gráficos.   Para  aqueles  que  não  tiveram 

tempo  de  ver  com  detalhes  o  relatório  da  Ouvidoria.   Total  de 

manifestações.   Esse  número  tem crescido  muito  a  partir  de  algumas 

ações que até o próprio Nelson tem incentivado, que é criar uma porta 

única de entrada nesse relacionamento com o público.  Por exemplo, o 

SAC que recebia essas manifestações relativas  à conteúdos produzidos 

pela emissora, hoje isso tem sido encaminhado para a Ouvidoria.

Se vocês observarem, se derem o trabalho de observar  ao 

longo  desses  últimos  meses  o  relatório  da  Ouvidoria,  vão  observar 

principalmente que as manifestações relativas à TV cresceram muito, em 

função desse diálogo cada vez mais próximo com essas outras portas de 

entrada que ainda existe na EBC.  Então, esse total de manifestações que 

temos procurado dar visibilidade para que cresçam, não que eu acho que 

as  pessoas  tenham de  reclamar  do  que  não  tem,  mas  é  importante, 

porque  quanto  mais  manifestações  recebermos  e  por  uma  porta  de 

entrada, mais teremos condições de traçar qual o perfil do nosso público, 

quem  são  aqueles  que  estão  nos  vendo,  nos  ouvindo,  lendo  o  que 

estamos produzindo.



33

Então, esse é o total de manifestações, mas não vou me deter 

nisso, é só para que vocês tenham uma ideia.

As manifestações por veículo nesses dois meses.  Da Agência 

Brasil, emissoras de rádio e da TV Brasil.

As reclamações.

Pode passar, pois quero entrar nos destaques.

Isso tudo está no relatório.   Esses  gráficos  estão todos  no 

relatório.

O  que  é  mais  importante  falar  do  relatório  da  Ouvidoria  a 

partir  do  que  estou  chamando  de  “olhar  da  Ouvidoria  sobre  esses 

conteúdos” são esses destaques que queremos chamar atenção.

É  engraçado.   Quando  começamos,  já  assistíamos, 

principalmente no caso da televisão, e, de vez em quando, tinha alguma 

coisa que a gente identificava.  Principalmente, a partir de um programa 

infantil chamado Janela, Janelinha, uma coisa nos chamou a atenção, o 

que é muito comum no campo da TV privada, a merchandising.  Esse é 

um dos primeiros destaques que eu gostaria de chamar a atenção, até 

porque  a  partir  desse  programa  infantil  começamos  a  parar  mais  e 

observar  alguns  programas.   Não  olhamos  todos.   Elegemos  alguns 

programas  para  tentar  observar  de  que  maneira  isso  tem  aparecido. 

Como sabemos que, embora seja um mecanismo, uma coisa muito usada 

na  TV  privada,  e  é  um  mecanismo  rentável,  isso  também  tem  sido 

passível de questionamento.

Como sabemos que a TV pública, e isso está dito, posto na lei, 

à medida que começamos a observar, sentimos necessidade de que essa 
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discussão tem de ser trazida para o campo da programação, da televisão, 

das  emissoras  de  rádio,  numa  forma  de  estabelecer  o  que  estamos 

chamando  e  que  seria  uma sugestão  de  estabelecer  critérios  claros  e 

normas de procedimento para pautas que tenham viés comerciais.  Fico 

feliz  quando vejo,  principalmente  o  Nelson,  Eduardo Castro,  falar  com 

muito entusiasmo, e é para ter mesmo, da inclusão de novos programas 

na grade, temos de começar a olhar sobre aquilo que já estamos fazendo 

com algum tempo.

Esse  é  um  destaque  que  quem  não  teve  tempo  de  ler  o 

relatório, a partir da página 19 descrevemos um pouco mais, detalhamos 

um  pouco  mais  de  que  maneira  estamos  observando  isso.   A  nossa 

perspectiva de trabalho da Ouvidoria é intensificar cada vez mais esse 

olhar, não só com o intuito de apresentar aqui, mas com o de orientar até 

o pessoal que está produzindo esses conteúdos.

Uma outra coisa são os erros de informação.  À medida que 

esses  manifestantes  escrevem  para  a  Ouvidoria,  quando  mandam 

mensagem, falando desses erros, o que temos também observado como 

consequência?  Um equívoco no tratamento das demandas.  O que é um 

equívoco?  O demandante,  não é nem um pedido de informação, mas 

reclama de algum conteúdo.  Isso vai para o setor, para o veículo.  O 

veículo, ao responder, toca em assuntos que não foram questionados pelo 

demandante.   Ao  tocar  nesse  assunto,  começa-se  a  criar  uma 

determinada polêmica por coisas que não estavam sendo questionadas 

inicialmente.   A  proposta  de  começar  a  fazer  essas  reuniões  com  os 

veículos,  é  nesse  sentido,  de  qual  a  maneira  melhor  que  podemos 

responder.  Às vezes, é um simples erro cometido.

Antes  de  vir  para  cá  recebemos  uma  manifestação  de  um 

demandante elogiando, porque respondemos que, “de fato, foi um erro de 

edição”.  E eles agradecem.  É o que chamamos de fidelizar esse público. 
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Devagar, trabalho de formiguinha, mas se começa a fidelizar.  Então, eu 

acho que é importante vermos de que maneira vamos estabelecer esse 

relacionamento.   Não  dá  para  responder.   Às  vezes  respondemos  de 

qualquer maneira e aí é pior, porque isso acaba tendo desdobramento e 

uma coisa que era tão pequena e fácil  de ser resolvida se transforma 

numa coisa grande.  E isso tem acontecido com certa frequência.  Não foi 

apenas uma manifestação.  Não é um número também tão alto, mas isso 

é presente.

Ali nós colocamos umas fotos para tentar ver se as pessoas 

viam  sobre  o  que  estávamos  falando  sobre  essa  questão  do 

merchandising na programação, que também está colocada no relatório.

Aí são destaques em relação às emissoras de rádio, que é uma 

coisa que identificamos, mas ainda queremos dar uma olhada com mais 

calma na programação da rádio,  e  no sentido também de ver  de que 

maneira a Ouvidoria pode contribuir nesse processo.  Vale ressaltar que a 

Ouvidoria,  como todos  os  que  fazem parte  da  Ouvidoria  também são 

elementos importantes nesse processo de consolidação da comunicação 

pública.  São coisas que levantamos no sentido de contribuir.

Tem pouca diversificação dos programas jornalísticos da rádio, 

a programação não garante pluralidade e contraditório, que é aquilo que 

está previsto na lei que cria a empresa.  Acho que temos que olhar com 

um pouco mais calma.  Sei que é difícil, conceitualmente, quando se fala 

em  pluralidade,  e  perguntamos  como  trazer  isso  para  o  campo 

pragmático, como traduzir isso na prática, essa pluralidade.  Acho que é 

uma coisa para trabalharmos e refletirmos melhor sobre isso, como se 

traduz, numa grade de programação das emissoras de rádio, numa grade 

de programação da TV Brasil, essa dita pluralidade, porque ainda hoje eu 

acho  que  a  coisa  é  muito  focada  na  noção  de  espaços;  espaços 

determinados  dentro  da  grade  de  programação,  que  a  meu  ver  é 

problemática porque não trabalha a questão da transversalidade na grade.
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Então,  isso  é  muito  importante,  de  que  maneira  podemos 

reproduzir  na  grade  de  programação  dos  nossos  veículos,  essa 

diversidade,  essa  pluralidade,  mas  respeitando  o  que  chamamos  de 

transversal, ainda falando, é claro, na grade de um sistema analógico de 

televisão e das emissoras de rádio.

A baixa participação dos ouvintes.  Acho que podemos cada 

vez  mais  trabalhar,  na  medida  em  que  cada  ouvinte  se  sente 

representado  dentro  desses  nossos  veículos,  também  consolidamos 

público, também fidelizamos.  Então, acho que isso é importante.

E  destaque  da  Agência  Brasil.   Algumas  questões  de 

desinformação,  ou às  vezes  informações  erradas  nas  notícias,  que até 

temos  procurado  de  uma  forma  ou  de  outra  trabalhar  na  coluna  da 

Ouvidoria.   Uma  das  principais  reclamações  nesses  dois  meses,  em 

relação à Agência, foram as dificuldades no acesso aos links da página da 

web.  Vale ressaltar que o pessoal da TI, inclusive, tem dado respostas 

interessantíssimas, esclarecedoras, têm respondido.  Aliás, é um setor que 

tem, a partir das demandas que recebem, têm respondido; e têm dado 

explicações que são fundamentais para os nossos leitores.  E não se muda 

absolutamente nada sem avisá-los, que foi uma das reclamações feitas.

E, por fim, o que chamamos de ações estruturantes de gestão. 

Esqueci-me de dizer,  para quem observou o relatório, quando fizemos, 

agregamos  além da  percepção  do  público,  o  olhar  da  Ouvidoria.   No 

próximo relatório já terão mais uma novidade, que já é um relatório do 

SIC, que foi uma ação da Ouvidoria, lançada no dia 14.  É mais uma ação 

que  a  Ouvidoria  assumiu.   Sei  que  estamos  ainda  num  processo  de 

adaptação,  mas  estamos  considerando  que  é  um  trabalho 

importantíssimo,  não só para  a  Ouvidoria  –  acho  que isso  fortalece  o 

trabalho da Ouvidoria –, mas importantíssimo para a empresa, porque o 

SIC requer um exercício muito grande de gestores de uma empresa que é 

pelo processo de transparência.
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Então,  acho  que  estamos  exercitando,  e  tem  sido 

surpreendente  a  maneira,  no início,  meio  confusa,  mas  a medida  que 

estamos intensificando os trabalhos do SIC, temos percebido que cada 

gestor, ou pessoa de cada setor que compõem a EBC, têm percebido a 

importância de uma lei dessa, e a importância para se abrir.  Sei que às 

vezes é difícil, porque até digo que o cidadão comum, como não tem o 

hábito de procurar, muitas das vezes as informações, possivelmente não 

serão  esses  os  nossos  primeiros  demandantes  de  informação. 

Normalmente  são  aqueles  que querem saber,  ou  jornalista  ou  alguém 

interessado  numa  questão  pessoal,  pelo  que  tenho  observado  das 

demandas.   Mas  isso  é  natural  de  um  processo  que  está  sendo 

implantado, mas acho que com o tempo o cidadão, ele mesmo, vai se 

exercitar para procurar esse tipo de informação de outra maneira.  Hoje é 

tipo assim, quero saber quanto fulano recebe, se recebe jeton, se não 

recebe.  Então, percebemos que ainda é muito direcionado.  Isso é um 

exercício mesmo, que vai se de cidadania e democracia, que o Governo 

brasileiro está colocando ao implantar uma lei dessas.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Presidente,  queria  cumprimentar  a  Regina,  pelo  trabalho. 

Acho  que  foi  um  excelente  relatório.   Preocupou-me,  e  estávamos 

comentando isso,  uma percepção da Ouvidoria  sobre o Programa Sem 

Censura, no qual ela chama atenção para a questão do merchandising. 

Da maneira como está colocada aqui ela faz, inclusive, uma comparação 

muito interessante com o Programa Aglomerado, porque o Aglomerado, 

embora tenha feito a publicidade de uma lanchonete de Niterói, ele deixa 

claro que está tratando e parece que foi um episódio só.  No caso do Sem 

Censura, pelo que a Ouvidoria está percebendo, está sendo recorrente.  É 

a primeira vez que isso ocorre na EBC.
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Então, queria ver o que poderíamos fazer no sentido de cuidar 

disso, porque é preocupante.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Nós também 

tivemos a mesma preocupação, e já vamos fazer o preparo de uma norma 

interna  vedando  esse  tipo  de  comportamento.   O  merchandising que 

aceitamos é o merchandising social, como chamamos.  Esse é bem-vindo 

em todos os nossos programas.  Agora, a comunicação pública não está 

aberta  a  venda,  nem de sanduiche.   Vamos fazer  isso,  para  todos  os 

nossos parceiros que produzem programas.  A gente acompanha.  Acho 

que aí houve uma falha no acompanhamento de pós-produção nosso.  No 

caso do Sem Censura, acho que foi um cochilo de quem estava fazendo o 

nosso  acompanhamento.   No  caso  do  Aglomerado,  vamos  fazer  o 

levantamento  devido,  mas  acredito  que  aí  alguém pode  já  ter  feito  a 

devida comunicação.

Mas  estamos  preocupados  também  e  estamos  tomando  as 

providências para que isso não aconteça.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Obrigado, presidente.

Ana se inscreveu, não foi?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Eu 

me inscrevi para tratar exatamente dessa questão do Sem Censura.  E 

como a Heloisa Starling já se pronunciou, gostaria que a norma também 

fosse socializada com o Conselho, com as câmaras, com a Câmara de 

Jornalismo do Conselho, para podermos reforçar.  Não sei se os outros 
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conselheiros apoiam, mas gostaríamos de reforçar a norma da empresa, 

apoiando para que o Conselho se coloque parceiro nessa norma que a 

empresa vai baixar, que a diretoria vai estabelecer, porque tem tudo a ver 

com o que estamos discutindo.  E parabenizar o trabalho da Ouvidoria, 

que fez  essa análise tão interessante,  que nos  leva e leva a empresa 

exatamente a tomar a medida necessária para evitar que essa questão 

continue ocorrendo.  Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Obrigado, Ana.  Por favor, conselheiro.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MARTINS – 

Eu  queria  parabenizar  o  presidente,  por  ter  selecionado  a  Regina;  o 

trabalho está muito bom, apesar de não ter lido tudo em detalhes.  Mas a 

Ouvidoria  é  uma análise da qualidade da empresa.   E  aqui  eu vi  que 

efetivamente, presidente, temos números.  A Regina colocou e está muito 

bom isso  aqui,  dá  uma ideia,  dá  uma visão  de  como a  estrutura  do 

sistema todo, qual é a avaliação que o público tem.  Logicamente tem 

muitos detalhes que não consegui entrar,  não consegui ler tudo.  Mas 

acho que isso aqui é um grande passo que temos, acho que esse livrinho 

aqui é uma pequena bíblia para vermos exatamente como é que a nossa 

televisão está indo.

Por exemplo, nesses quadrinhos, quando tem manifestações: 

33% de reclamações.  Aí tem um dos ganchos da qualidade, por que está 

havendo essa reclamação.

Então, o número, que acho que é pródigo nesse relatório, é o 

que  vai  nos  orientar  efetivamente  para  uma  busca  incansável  da 

qualidade, que é o que a nossa TV Brasil precisa.
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É isso aí.  Obrigado, e parabéns, Regina.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Obrigado.  Mais alguém?  Por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Só queria 

ressaltar o excelente trabalho da nossa Ouvidora.  Um dos detalhes que 

me  chamou atenção  é  que  a  nossa  Rádio  Nacional  da  Amazônia  tem 

ouvintes até em países vizinhos, no caso, no Peru, e, naturalmente, terá 

outros que não puderam se manifestar.  A Amazônia é um espaço vazio, 

certamente  uma  das  grifes  mundiais  hoje,  uma  preocupação  de  todo 

mundo, e aí demonstra a importância das nossas rádios lá, inclusive da 

Rádio de Tabatinga e da própria instalação próxima da Rádio Belo Monte, 

porque  lá  só  se  ouvia  rádios  estrangeiras.   Então,  essa  manifestação 

desse peruano para mim foi uma grata surpresa.  Obrigado.

CONSELHEIRO GUILHERME  GONÇALVES  STROZI –  Boa 

tarde a todos e todas.  Era só para reforçar os parabéns a esse trabalho 

da Ouvidoria e perguntar,  Regina, se existe um prazo, uma ideia mais 

fixada  para  esse  trabalho  mais  próximo  dos  veículos  da  EBC  junto  à 

Ouvidoria.   Como  funcionário,  sinto  essa  necessidade  de  que  essas 

discussões estejam mais próximas dos gestores e dos coordenadores que 

dão esse feed back para a população.  Às vezes os funcionários que estão 

envolvidos na produção dessa informação, que na verdade até gera esse 

ruído em descompasso com a linha editorial da EBC.  Então, é importante 

que o corpo geral de funcionários esteja ciente desses conteúdos para que 

isso se torne uma rotina operacional mais constante, porque se não essas 
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demandas acabam morrendo no campo da gestão, e os funcionários que 

estão efetivamente produzindo ela diariamente, às vezes não ficam nem 

cientes de todo esse processo.  Então, na verdade, se esse projeto já 

pode ser implantado em breve.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora Geral) – Todos os relatórios 

da Ouvidoria, desde julho do ano passado, já estão sendo postados na 

página da Ouvidoria.  Ou seja, estão sendo disponibilizados, para acesso 

não só dos funcionários, mas para qualquer um que acesse o site da EBC. 

A ideia é fazer uma programação, não só de apresentar essas questões 

que são comumente levantadas pela Ouvidoria, mas fundamentalmente 

para estreitar mesmo essa relação da Ouvidoria com os funcionários para 

que eles saibam.  Acho que eles têm muito mais a ganhar com o trabalho 

da Ouvidoria do que ficar chateado por qualquer manifestação.

Então, a ideia dessa reunião é que mostre qual o trabalho que 

a Ouvidoria faz.  E se também, porventura, a Ouvidoria tome algum tipo 

de ação ou procedimento que para eles causa certo estranhamento, de 

que maneira podemos trabalhar melhor.  Acho que é qualificar o trabalho 

da Ouvidoria,  nessa relação com os funcionários.   Agora, vamos levar, 

porque também depende do tempo de vocês, que aí tem que juntar a 

saída de um e entrada de outro, porque normalmente é horário de meio 

dia.   Eu  já  consegui  fazer  isso  com  o  pessoal  da  Rádio,  que  vamos 

começar por lá.  Mas a ideia é estender isso para as outras emissoras.

Nelson, fizemos uma conversa com o pessoal do internacional 

e  depois  conversamos  que  era  importante  também,  se  chegasse 

manifestação  de  outros  países  em  relação  a  programação;  e  já 

começamos a receber, que isso é um dado interessante, porque não tinha, 

era  muito  manifestação  aqui,  no  caso  do  Brasil.   Mas  começamos  a 

receber  manifestações  de  outros  países  que  acho  que  é  um  dado 

interessante para o pessoal que está trabalhando nessa divulgação fora do 
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Brasil.   E  aí  vamos  poder,  possivelmente,  trazer  informações  já  no 

próximo relatório, sobre isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mais alguém?  Quero pedir ao nosso presidente que faça a 

avaliação dele.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Primeiro 

cumprimentar  a  Regina,  porque  o  relatório  ganhou  outro  peso,  outra 

dimensão para o trabalho do Conselho Curador.  Não só para o Conselho 

Curador,  mas  para  a  própria  diretoria,  porque  temos  que  trabalhar 

exatamente isso, são os dados, as informações, até as respostas que não 

temos o detalhe da situação que nos faz chamar atenção.  São coisas que, 

às vezes, a gente lida no dia a dia com algumas coisas, que a insistência 

da pessoa que dá uma informação errada, em querer justificar, de alguma 

forma, que ela não está errada.  Aqui é uma situação curiosa, porque 

entre outras reclamações a pessoa reclamava do nome da pessoa.  E essa 

é uma coisa que aprendi na vida, no meu trabalho de conclusão de curso 

fui  chamado atenção,  porque errei  duas  vezes  no nome do nosso ex-

conselheiro Delfim Neto.  Nunca mais errei o nome do Delfim Neto.  O 

nome das pessoas é muito importante.  Quando, às vezes, grafam o meu 

nome com acento, e que ele não tem, eu me incomodo.  Saibam que tem 

gente que se incomodam com o nome correto.

Agora, quando alguém diz o nome está errado e a pessoa não 

vai nem ao Google para checar se a informação procede ou não, como 

acabei de fazer aqui agora, para verificar que o telespectador tinha razão, 

aí  fica difícil,  porque queremos insistir  em que nós somos infalíveis,  o 

jornalista nunca erra.  Ele quer passar a imagem de que é infalível.  Isso 

acontece cotidianamente em nosso trabalho, e acho que o trabalho da 
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Ouvidoria chamando atenção para esse tipo de comportamento que, às 

vezes, as pessoas têm, é bom.  Queria pedir, inclusive, que enviassem 

esse  trabalho  para  todos  os  funcionários  da  EBC,  porque  acho  que  é 

importante  que  eles  tenham conhecimento  disso,  para  saber  que  tem 

alguém ali zelando pela qualidade dos nossos conteúdos.

A SRA. NEREIDE RAMOS (Diretora de Jornalismo) – Eu acho 

que a Ouvidoria, considerando que todas as áreas da empresa respondem 

para  a  Ouvidoria,  para  a  Ouvidoria  repassar  para  a  pessoa  que  está 

demandando,  se  a  Ouvidoria  acha  que  a  resposta  está  ruim,  cabe  à 

Ouvidoria até avisar antes de mandar para o demandante.  Até estranhei 

isso estar no relatório, porque antes de chegarmos à conclusão de que 

estamos respondendo mal, e não estou me referindo só ao jornalismo, 

porque até no jornalismo, muitas vezes,  a gente tem mais  relação de 

troca.  Mas acho que no geral deve ser uma posição da Ouvidoria, se ela 

não está concordando, se acha que estamos respondendo mal, e ela é o 

representante  da população,  ela  sabe como deve responder,  acho que 

devia avisar a área antes de mandar.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  É  que  nem 

sempre a Ouvidoria tem condições de saber se a resposta está adequada 

ou não.  Desculpe, só para eu concluir, para não nos alongarmos mais no 

assunto.  O importante é esse feed back, é a empresa saber que existe, 

para que serve a Ouvidoria.

Primeiro  queria  agradecer  à  Regina,  pelo  fato  de  ela  ter 

aceitado  uma  missão  muito  maior,  porque  com  a  Lei  do  Acesso  à 

Informação, que tivemos que criar o Serviço de Informação ao Cidadão, 

estávamos com dificuldade, porque íamos criar dentro da empresa duas 

ouvidorias,  na  verdade  –  uma  de  conteúdo  e  a  outra  de  todas  as 
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informações, a intermediação de todas as informações.  A Regina aceitou 

o desafio de ser uma ouvidoria única da empresa, para cuidar tanto da 

parte de conteúdo quanto da parte do serviço de informação ao cidadão, 

atendendo da mesma forma ao cidadão, porque os pedidos de informação, 

reclamações,  etc.,  chegam por todas as portas da empresa,  alguns se 

referem ao conteúdo e outros não.

Foi criado esse serviço aqui, criamos um 0800, e também o 

atendimento na porta da empresa.   Nós nos antecipamos,  inclusive,  à 

data da lei, em poucos dias é verdade, mas nos antecipamos; estamos 

com uma média de resposta muito rápida.  Pelo meu acompanhamento, 

estamos demorando dois dias, no máximo cinco dias para responder a 

todas as questões.  Chegaram mais de vinte perguntas da sociedade para 

responder, e a maioria respondeu prontamente.  Isso significa, também, 

que  o  nosso  processo  de  capacitação  das  pessoas  para  atender,  foi 

satisfatório.   E  vamos  aperfeiçoar  isso.   Regina  também  está 

aperfeiçoando nisso.

Minha fala é de agradecimento.  Estamos avançando.  É mais 

um passo que estamos dando no sentido de transparência  das nossas 

informações, e também de qualidade.  É também aceitar as contribuições 

da Ouvidoria não como uma crítica destrutiva ao nosso trabalho, mas sim 

como uma crítica construtiva, porque ela vem da sociedade, ela vem do 

cidadão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Obrigado, presidente.

Queria  fazer  uma proposta de encaminhamento  e  ver  se  o 

Conselho me autoriza a fazer isso.  Nós vamos ter uma discussão, que eu 

penso mais reflexiva, no Item 5, que é a consulta pública para os novos 

integrantes do Conselho Curador.
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Então,  a  minha  proposta  é  tratarmos  agora  da  política  de 

acessibilidade, inverter esses dois pontos, para que possamos fazer um 

intervalo e aí tratar de um assunto que eu acredito vai nos demandar um 

pouco mais de tempo, e, também, uma reflexão mesmo, qual vai ser o 

perfil, o que vamos pensar e tal.

O Conselho me autoriza a fazer essa alteração?

Então,  vou  subir  para  o  Item  6,  que  é  a  política  de 

acessibilidade da EBC, e vou pedir o parecer da câmara, que a Câmara de 

Direitos Humanos, por favor, apresente o parecer a respeito.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – A 

Câmara de Direitos Humanos e Cidadania está propondo esse parecer, 

para  apreciação  do  Conselho,  sobre  a  proposta  de  política  de 

acessibilidade da Empresa Brasil de Comunicação; ressaltando que essa 

questão da política de acessibilidade foi uma proposta nossa aqui dentro 

do Conselho, que foi discutida neste Conselho.  Fico muito feliz quando 

percebo que a empresa,  desde o  discurso de posse do próprio diretor 

presidente,  que  se  colocou  com  esse  compromisso,  de  abraçar  esse 

compromisso,  e,  também,  anteriormente  a  isso,  e  que  o  tema  está 

avançando.

Nesse  sentido,  elaboramos  o  parecer,  que  diz  assim: 

compreendemos que todas as pessoas com deficiência devem ter o seu 

direito à comunicação efetivado, e que a salvaguarda de tal direito faz 

parte do papel de uma empresa pública de comunicação; desse modo, 

diante  da  proposta  de  política  de  acessibilidade  da  Empresa  Brasil  de 

Comunicação, consideramos que a política apresentada está condizente 

com os  debates  travados  no  âmbito  do  Conselho  Curador,  quando da 

sugestão da adoção de tal medida; e suas diretrizes e metas estão em 

sintonia com defesa de liberdade de expressão e ao pleno acesso das 
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pessoas com deficiência à EBC em todos os âmbitos; que o documento 

direciona  na  ação  da  empresa  em busca  das  condições  técnicas  e  de 

produção, com vistas à adaptação da sua programação, estrutura física às 

pessoas  com  deficiência,  além  da  qualificação  dos  funcionários;  que 

orientem  a  empresa  a  cumprir  sua  função  social  e  a  zelar  pela 

aplicabilidade  da  legislação  sobre  o  tema;  diante  do  exposto  acima, 

apoiamos e referendamos a proposta,  primeiro  passo essencial  para a 

construção de uma efetiva política de acessibilidade para a EBC; a Câmara 

de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  coloca-se  à  disposição  do  corpo 

funcional e da diretoria da empresa para os debates e ações necessárias 

para  que  tal  política  seja  efetivamente  implementada  no  âmbito  da 

Empresa Brasil de Comunicação.

Esse é o nosso parecer.  Também gostaríamos que, já tendo 

as diretrizes e metas, essa comissão ou a própria empresa, encaminhe 

também para o Conselho, ou se for necessário, fazer uma discussão, uma 

proposta  com cronograma,  orçamento  e  tudo  que  for  necessário,  mas 

detalhado, para que possamos entender como vai ser a aplicabilidade da 

política, porque é necessário que a gente perceba também o cronograma 

da execução e um projeto que vai ser elaborado para podermos também 

interferir, sugerir e apoiar.

Obrigado.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A ideia é fazer 

uma contratação para as três vertentes que temos, que é a web, a parte 

de radiodifusão e acessibilidade física.  Ter uma consultoria, alguém que 

nos apoie justamente para que tenhamos ideia dos investimentos que são 

necessários,  ou  seja,  faça  uma  avaliação  do  que  temos  hoje,  onde 

precisamos chegar para contemplar 100% daquilo que queremos, e, quais 

são os recursos necessários, e aí, sim teríamos condições de fazer o plano 

orçamentário e o cronograma de execução.



47

Nossa expectativa é que a gente consiga ter, até o final do 

ano, uma resposta em relação ao que nos falta; o que temos, o que nos 

falta e o que precisamos fazer para alcançar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Algum outro conselheiro quer tratar do parecer da câmara?

Então, vou convidar os conselheiros para um intervalo, para 

que possamos, após o intervalo, tratar do Item 5.  Pode ser?  Por favor.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Vamos passar para o nosso ponto cinco da pauta, que é a 

consulta pública para os novos integrantes do Conselho Curador.

Sobre o edital da consulta pública, o que aconteceu, só para 

fazer um rápido histórico, para vermos se é isso mesmo.  No final do ano 

passado formamos um grupo para propor o edital da consulta pública para 

indicação de dois novos membros ao Conselho, conforme determina a lei. 

O grupo teve representantes da EBC, do Conselho e da Secom, chegou a 

essa proposta enviada aos conselheiros.  Temos das vagas abertas, de 

dois excelentes conselheiros, a da Conselheira Lúcia Braga, que não foi 

reconduzida  para  um  segundo  mandato,  e  do  Professor  Paulo  Sérgio 

Pinheiro, que a presidenta infelizmente nos surrupiou; e que informou à 

Presidenta  Ana  que  está  renunciando  em  função  da  dificuldade  de 

colaborar  especialmente  agora  que  foi  indicado  para  a  Comissão  da 

Verdade.  Ganha o país e perde a EBC, presidente.

Em relação à consulta anterior, o edital propõe três mudanças. 

A primeira, busca indicar os perfis que queremos no tópico 3.10, para que 

as indicações de alguma forma observem o perfil que estamos buscando. 

E penso que seria importante aos conselheiros, nesse momento, talvez 

tentarmos  indicar  o  perfil  para  que  a  Secretaria  do  Conselho  possa 

formatar  um  pequeno  texto,  enviando  para  os  conselheiros,  e  se 

estivermos de acordo com o resultado, a nossa presidente pode publicar o 

edital.  É uma proposta de encaminhamento para que discutamos hoje, e, 

ao invés de fecharmos muito, que a gente defina o perfil e produza esse 

texto.

A  segunda  mudança  coloca  em  consulta  todas  as  vagas 

abertas, e não só as vagas com mandato encerrado, o que evidentemente 

significa,  do ponto de vista democrático,  um avanço.   E não cria lista 
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diferente  para  vagas  diferentes,  mas  uma  lista  só  a  ser  enviada  à 

Presidência  da  República,  em função  da  dificuldade  de  se  construírem 

métodos para construção de listas diferentes.  A proposta é que enviemos 

uma lista com número de nomes que estão sendo propostos.  A nossa 

proposta é de que sejam cinco nomes para cada vaga.  Mas esses três 

pontos chegariam a um total de dez nomes para as duas vagas.

Esses três pontos, evidentemente, estão em discussão e eu 

acho que temos que cuidar dessa discussão aqui.

O  que  eu  gostaria,  também,  de  sugerir,  a  juízo  da  nossa 

Presidenta Ana – não vou dar um golpe nela, e então vou deixar para ela 

decidir isso – gostaria de sugerir que o Conselho faça uma discussão.  Sei 

que isso faz parte, ela estaria de acordo com a ideia da discussão, para 

que possamos normatizar todas as consultas de vagas da sociedade civil. 

Então, seria interessante o Conselho se debruçar sobre esse tema, fazer 

uma boa discussão e ter uma normatização que passe a viger a partir de 

agora.

Essa ideia de uma lista tríplice é muito ruim.  Se conseguirmos 

formarmos um critério para uma única lista, seria muito bom.

Então, para que não seja dado um golpe de estado,  eu só 

proponho que façamos essa discussão, que diga à presidente que temos 

esse interesse, para que possa encaminhar essa discussão num calendário 

que seja conveniente para o Conselho.   Pode ser assim?  Estamos de 

acordo assim?

Sei que ela tem essa intenção, ela acha a ideia boa.

Então, sugiro que a gente abra a discussão.  Podemos fazer as 

três  modificações  em  bloco.   Para  a  gente  dividir,  acho  que  seria 

interessante se manifestarem em bloco.  Podemos conduzir dessa forma? 

Estão de acordo.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – A Câmara 

de  Jornalismo,  reunida  hoje  pela  manhã,  com  a  presença  muito 

importante  do Conselheiro  Daniel  Aarão,  tirou algumas sugestões,  que 

não  são  conclusões  obviamente,  para  trazer  ao  Conselho,  de  que  é 

importante que desta vez se encaminhem às autoridades máximas, no 

caso, à Presidência nomes que estejam, de certa forma, fazendo falta, que 

venham a  complementar  o  Conselho.   Por  exemplo,  temos  aqui  falta, 

digamos assim, de alguém ligado ao sistema de rádio.  Nós sentimos falta, 

também, e já houve aqui, mas atualmente sentimos falta, da presença 

dos povos indígenas, representados aqui.  Também há um desequilíbrio 

entre o número de homens e de mulheres.

De qualquer forma, é preciso que se levem esses nomes, é 

sugestão nossa, acompanhados da qualificação pessoal, para que se possa 

ter conselheiros eficientes aqui, que venham também a melhorar cada vez 

mais, apesar de que o Conselho tem melhorado sempre.

Nesse sentido, sugeriríamos que fossem feitas duas listas de 

três nomes cada uma.  Foi  mais ou menos o que ficou acordado, não 

definitivamente,  porque  alguns  achavam  que  a  lista  deveria  ter  mais 

nomes, para dar mais liberdade à Presidência, e alguns outros acharam 

até que deveríamos ter um número menor de nomes.

Então, eis aí um assunto que foi discutido hoje pela manhã.

Pode ser uma lista só.  Seria,  no caso, uma lista com seis 

nomes.  Alguém fala de duas listas com dois nomes, ou seja, uma lista de 

quatro  nomes.   Eu  acho  um  pouco  limitado  esse  número,  acho  que 

devemos  dar  mais  liberdade  de escolha,  acompanhada da  qualificação 

pessoal da representatividade, inclusive regional.  Temos o Centro-Oeste, 

que não está representado aqui, o extremo norte; o Sul, alias, está muito 

bem representado pelo Conselheiro Martins.
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Então,  está  aberto  à  discussão  de  todos.   São  apenas 

sugestões.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Acho 

que  a  prioridade  ficou  bem  clara,  que  uma  representação  dos  povos 

indígenas  está  fazendo  falta,  e  uma  representação  das  mulheres. 

Lamentavelmente não daria para contemplar outras questões, rádio, ou 

região.  Quer dizer, se houvesse possibilidade de...

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Se  for  uma 

mulher indígena da Região Norte seria perfeito.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Exatamente isso que ia falar, é uma questão de ajuste.  Mas é importante 

que fique bem claro que discutimos na Câmara de Jornalismo sobre esse 

aspecto, de termos mais representatividade.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Mas  foi 

citado  o  nome  de  uma  mulher  indígena,  que  é  especialista,  que  é  a 

Potiguara, do Rio de Janeiro, como uma das pessoas a serem, a critério de 

todos naturalmente, da maioria, a serem indicadas.  Quer dizer, existe 

essa possibilidade de uma mulher indígena.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Inclusive 

ela seria indicada, porque além de representação indígena é uma atuante 
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no movimento social, e tem muita representatividade.  Claro, defende os 

povos indígenas e seria uma contribuição aqui para o Conselho.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Quero sugerir que, na realidade, a gente indique apenas quatro nomes; 

para  cada  uma  das  vagas,  dois  nomes.   Penso  que  é  extremamente 

importante que o critério ou fundamento básico disso não seja da questão 

de região,  e  sim acesso para  as  populações  indígenas  terem aqui  um 

representante, e ampliar o número de mulheres no Conselho, na parte da 

sociedade civil.  Todos os outros setores podem esperar um pouco mais, e 

isso é importante para aperfeiçoar a presença de brasileiros e brasileiras 

neste Conselho; em que pese haver as sub-representações.  Mas podemos 

ir corrigindo isso nos próximos processos que virão para substituição.  A 

presença indígena neste Conselho é fundamental.

Lembrar  que  recentemente,  antes  da  decisão  do  Supremo 

sobre as terras  indígenas na Bahia,  a comunidade indígena sofreu um 

ataque  violento  nos  meios  de  comunicação  como  se  eles  fossem  os 

invasores das terras que lhes pertenciam e que foram invadidas.  O tempo 

inteiro foram apresentados como bandidos, como gente armada e uma 

série de coisas.  Então, a ausência de pessoas da comunidade indígena 

podendo  se  defender,  falar,  dizer  das  suas  coisas,  é  uma  ausência 

importantíssima, e que podemos corrigir.

Além do nome de Eliana Potiguara, que não é uma mulher do 

Rio de Janeiro, é uma mulher indígena, é uma mulher nacional, indígena, 

e que atua nos meios de comunicação, há vários nomes da população 

indígena; e provavelmente esse segmento saberá indicar alguém que faça 

jus à importância de estar aqui.

No  campo  das  mulheres,  também;  evidentemente  que  é 

preciso ampliar essa presença, e provavelmente a presidente ficará muito 
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satisfeita  que,  entre  os  nomes  possam  vir  nomes  de  mulheres,  uma 

mulher indígena, que possa vir mais mulheres para este Conselho.

Acho que isso ajuda muito.

Indicar três ou dez nomes para cada vaga é extremamente 

complicado.   Nós  vimos  isso  nas  últimas  indicações,  pois  roda,  volta. 

Acho  que  precisamos  também  dar  mais  critérios  e  fundamentos  da 

escolha desse momento, que a quantidade de nomes para postular isso aí.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Serei 

também  gentil  com  as  mulheres,  em  dizer  que  também  acho 

importantíssimo um maior equilíbrio de gênero no Conselho Curador, de 

representantes da sociedade civil.  Que fique bem claro que a questão de 

gênero perpassando pelos ministros de estado, pelos representantes do 

Congresso Nacional, ou pela representação dos funcionários, é uma e dos 

representantes da sociedade é outra.

Por  isso  queria  chamar  atenção  sobre  a  importância  desse 

momento.   É  o  momento  para  garantir  cada  vez  mais  autonomia  e 

gerência da sociedade brasileira na fiscalização e regulação da produção 

de  informação  na  Empresa  Brasil  de  Comunicação.   Temos  quinze 

representantes  dessa sociedade,  que foram indicados  diretamente  pela 

Presidência da República no momento político do País.  Estamos em outro, 

um momento muito mais maduro, de fortalecimento desta Empresa e da 

comunicação pública, da necessidade da comunicação pública no Brasil. 

Garantir  cada  vez  mais  autonomia  para  a  sociedade  conseguir  colocar 

seus  representantes  aqui  dentro  para  fiscalização,  regulação  e 

acompahamento  da  nossa  produção  de  informação  é  uma  missão, 

acredito, do Conselho Curador.

Nossa  lei  diz:  caberá  ao  Conselho  Curador  coordenador  o 

processo de consulta pública a ser implementada pela EBC na forma do 
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estatuto.  Nosso estatuto diz que o Conselho Curador vai acompanhar o 

processo de consulta pública a ser implementada pela EBC.

Então,  a  lei  nos  garante  autonomia  em  relação  a  esse 

processo de seleção.  Isso é importante para que não tenhamos nenhum 

receio em relação a indicações ou em relação aos formatos democráticos 

dessa  consulta  pública,  porque  a  lei  garante  essa  autonomia  para  o 

Conselho Curador.

Nesse sentido, concordo plenamente com a discussão que foi 

feita hoje pela manhã, de uma especificação maior dos perfis  que são 

necessários  para  o  Conselho  Curador  para  uma  garantia  maior  da 

diversidade da população.  No caso, a Região Norte precisa ser melhor 

representada no Conselho.  Estou plenamente de acordo que a população 

indígena precisa ter um representante no Conselho Curador.  O sistema 

de rádio também precisa ter uma melhor observação aqui dentro.

E  dando  a  palavra  novamente  ao  poder  feminino,  a 

representação  e o equilíbrio  de gênero.   É que o equilíbrio  de gênero 

consegue, na verdade, ter uma sinergia com outros pontos interessantes 

desses perfis, pois pode ser uma mulher indígena, pode ser uma mulher 

que entende de rádio, pode ser uma mulher negra.  A questão de gênero 

pode  ser  uma  obrigação,  pode  ser  um  critério  e  pode,  na  verdade, 

perpassar por outros critérios.

Eu fiz essa introdução para deixar claro que a lei permite que 

o Conselho Curador, dentro dessa premissa de um perfil que compete à 

nossa maior diversidade, leve para aceitação da Presidência da República 

somente dois nomes.  Essa relação nossa de lista tríplice, de dez nomes, 

cinco nomes, quatro nomes, ela é algo que nós estamos pensando, mas 

não sei  se a lei  está  sendo lembrada,  pois  a lei  permite  que a gente 

indique somente os dois nomes que achamos mais prudente para fazer 

parte do Conselho Curador.
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Na verdade esse seria um ponto, talvez, de maior conquista de 

autonomia da sociedade brasileira aqui dentro.  Eu sou representante dos 

funcionários.  Acredito que a forma como se elege o representante dos 

funcionários é bastante democrática.  É uma eleição com os funcionários e 

mais votado é eleito, que nesse caso sou eu, e termino o meu mandato no 

ano  que  vem.   Os  representantes  da  sociedade  civil,  não,  é  muito 

complicado lidar com 190 milhões de pessoas.

Por isso que uma autonomia do Conselho para assegurar essa 

independência e essa gerência maior é bastante importante.  E por isso 

defendo, nesse consenso que foi colocado aqui, do envio de uma lista fixa 

de quatro nomes.  Como são dois cargos a serem colocados no Conselho 

Curador, quatro nomes seria o dobro da quantidade de pessoas que a 

Presidência  da  República  vai  ter  para  escolher  para  representar  a 

sociedade civil aqui dentro.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Conselheira Ana, por favor.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Obrigada.   Eu  me  inscrevi  para  reforçar  o  que  o  Conselheiro  João  e 

Conselheiro  Guilherme  acabaram  de  falar.   E  lembrar,  para  todos  os 

conselheiros  e  as  conselheiras,  que  as  últimas  consultas  que  foram 

realizadas, e a última entrada de conselheiro aqui em nosso Conselho, 

foram quatro vagas e entraram três homens e apenas uma mulher.  Faz 

dois  anos  que não  entra  uma mulher  da  sociedade civil  no  Conselho. 

Nesse  momento,  que  nós  da  sociedade  civil  estamos  em  número 

minoritário, considero que é prioridade para este Conselho fazer a sua 

equidade  de  gênero  e  cumprir  uma  das  suas  premissas  –  isso  nós 
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conversamos,  e  não  foi  a  Maria  da  Penha  –  que  tenhamos  essa 

representatividade ampliada.

Concordo com os argumentos dos colegas, com a questão da 

regionalidade, a questão da etnia; considero que podemos construir mais 

um avanço hoje nesta reunião.  Obrigada.

A SRA. GISELLE DUPIN (Ministério da Cultura) – Só queria 

sugerir,  já que estão à procura de bons nomes de lideranças indígenas 

femininas, e nós, no Ministério da Cultura temos uma interlocução grande 

com esses povos.  Conheço duas advogadas indígenas mulheres.  Uma é 

especializada em Direito Autoral, mas ela é da etnia Kaigang, do sul do 

País, do Paraná, a Fernanda Kaigang.  A outra é a advogada que defendeu 

a Raposa Serra do Sol, no Supremo Tribunal Federal,  que é a Joelma. 

Não lembro o nome correto dela, mas tenho isso anotado.  Ela é brilhante 

e acho que poderia contribuir.  Só uma sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Obrigada, Giselle.

Presidente.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Comentando 

com alguns conselheiros, quando falava dessa questão, que li um conto do 

Machado de Assis, que achei fantástico.  Não vou me lembrar o nome, 

mas a história é mais ou menos assim.  É alguém que escreve para as 

pessoas que estão fazendo as litas para o Imperador, listas de possíveis 

ministros na época do Império.  Ele escreve uma carta para dizer, olha, 

queria entrar na lista, não é que estou me sentindo muito mais qualificado 
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do que os outros, não é que vou ter mais prestígio com minha família, 

com meus vizinhos, etc. e tal.  Depois ele diz, de repente o Imperador 

olha lá e vê o meu nome e se pergunta: por que não fulano de tal?

Eu acho que é o seguinte, trabalhar com restrição, primeiro 

porque a lei não fala em seleção.  Desculpe, Guilherme, mas a lei fala em 

processo de consulta.  E a lei fala naquilo que não pode.  Então, o que 

está escrito na lei é aquilo que não pode.  Agora, restringir a possibilidade 

de escolha, principalmente a dois nomes, seja de pessoas quaisquer, por 

este colegiado, que sei que são representantes da sociedade, mas não é 

uma eleição direta da forma como você colocou; e mesmo numa eleição 

direta,  às  vezes  tem  distorções,  porque  temos  40% dos  eleitores  no 

Sudeste,  e  então  a  distorção  existe;  inclusive  o  Congresso  Nacional 

procura reequilibrar essa distorção, talvez distorcendo até ao contrário, 

mas a Constituição procurou fazer isso.  Acho que restringir a quantidade 

de nomes é ruim.  Acho que o Conselho deveria se debruçar em saber se 

as pessoas estão qualificadas.  Acho uma coisa extraordinária, talvez as 

pessoas não se deram conta de o Conselho estabelecer o perfil.

Mais  importante  do  que  as  pessoas  é  a  quem  elas 

representam.  Se formos aqui começar a falar em nomes, então estamos 

querendo trazer as pessoas que achamos, por uma razão ou outra, porque 

estão  mais  próximas  da  nossa  ideologia,  e  aqui  não  estamos  para 

defender  ideologias,  este  Conselho  tem  que  ser  equilibrado,  tem  que 

representar o equilíbrio da sociedade e não desequilibrar aqui dentro a 

sociedade.

Então, acho que é importante ter em mente que esse processo 

de escolha tem que ser democrático, ao definir perfil.  E acho que pode 

definir a questão de região, de gênero, a questão indígena.  Eu concordo 

plenamente,  concordo  que  a  questão  indígena  não  está  representada. 

Acho  que  ao  definir  o  perfil,  nós  estamos  dizendo  que  dentro  desse 

quadro, as pessoas que consideramos possam ser escolhidas para integrar 
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isso aqui, que tenham representatividade...  Talvez a restrição esteja em 

quais as entidades que podem apresentar.  Aqui já tem alguma, tem que 

ter mais de ano a entidade.  Poderia não ter nenhuma.

Agora, previamente selecionar significa tentar dirigir a escolha 

no  processo  de  consulta.   Consultar  significa  o  caminho  pelo  qual  o 

presidente da República, que é a quem cabe a nomeação, o caminho é o 

Conselho  Curador;  não  é  a  direção  da  EBC,  não  é  o  Conselho  de 

Administração da EBC, não são os Ministérios, é o Conselho Curador, que 

tem dois terços da sociedade civil aqui representada.

Não há na República, e não sei se tem em algum outro lugar, 

um conselho com dois terços da sociedade civil com o poder que tem este. 

Eu não sei se vocês sabem isso, mas não existe.

Então, desculpem a minha veemência, mas é para defender 

uma  tese  de  que  é  mais  democrático  ter  mais;  ter  menos  é  menos 

democrático,  porque  se  não  então  também  diríamos  o  seguinte,  não 

vamos  colocar  mais  que  dois  candidatos  à  Presidência  da  República, 

aqueles  dois  maiores  partidos  indicam os  candidatos  à  Presidência  da 

República.  Por que o Supremo Tribunal Federal proibiu a questão dos 5% 

dos partidos pequenos?  Para preservar a democracia no País.  Acho até 

que talvez  de forma equivocada,  porque  aquele  era  um processo  que 

poderia  levar  a  uma democratização maior.   Agora,  estava correto  na 

interpretação,  está  impedindo  que  aqueles  que  têm  menos  possam 

também chegar onde tem mais.

Então, acho que estamos trilhando um caminho perigoso ao 

restringir,  em poucos nomes, àqueles.  Isso é restringir o processo de 

escolha, não é permitir que o processo seja mais democrático.  É isso.

(cadê)
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Eu tinha me inscrito para fazer uma conversa rapidinho.  Só 

para ver se estou conseguindo ajudar a discussão.

Eu  penso  que  temos  duas  engenharias  difíceis  de  serem 

equacionados aqui hoje.  A primeira engenharia, temos que pensar como 

vamos articular  uma coisa que é a República com a democracia.   Nós 

fomos muito bem nessa discussão democrática.  Então temos o critério, 

inclusive, porque o princípio da democracia é o princípio da inclusão.  Esse 

é nosso ponto.

O princípio da República é o princípio do mérito.

Então,  a primeira  engenharia  que vamos ter  que fazer  é  a 

combinação entre o princípio do mérito, aquilo que significa um acréscimo 

de  densidade  a  este  Conselho,  e  no  mesmo  perfil  significa  a  nossa 

capacidade de incluir aqueles que estão ou sub-representados, como foi 

bem  apontado  pela  conselheira,  ou  que  sequer  têm  assento  neste 

Conselho.

A primeira engenharia é mérito, com república e democracia.

A segunda engenharia é Rousseau e Montesquieu, é o princípio 

que o conselheiro  colocou,  da eleição direta.   O que acontece com os 

funcionários?  É um corpo menor.  Então, é rigorosamente democrático 

que esse corpo se apresente e expresse a sua vontade diretamente.  Nós 

não podemos fazer isso com a sociedade civil, porque não temos um polis 

grande o suficiente.  Então, temos que combinar a expressão democrática 

com a representação.

A  nossa  dificuldade  é  a  representação.   Por  quê?   Porque 

quanto mais largo for o espectro dessa representação, para que possamos 

nos debruçar sobre ela, mais eficiente se mostra o princípio democrático. 

Por isso que eu acho que em nossa engenharia também temos que pensar 

um espectro de nomes mais largo, para que essa representação possa ser 
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avaliada por este Conselho, primeiro; em segundo lugar, ela sobe para a 

Presidência da República.  Mas este Conselho precisa pensar o seguinte. 

Bem, qual é o espectro mais largo que temos, de nomes, e aí,  diante 

disso, não podemos ter a ilusão de que vamos ouvir a polis inteira, que 

como o conselheiro bem disse é gente demais.  Mas podemos fazer uma 

engenharia.

Então,  o  que  podemos  fazer,  como  podemos  ouvir  o  mais 

possível?   Então,  trazermos  essa  escuta  para  cá.   Por  isso  estou 

defendendo, nessa engenharia, um número maior de nomes.

Trazendo essa escuta, escutamos?  Aí refinamos com o critério 

do mérito e da inclusão.  Para que possamos aplicar bem a república e a 

democracia,  inclusão  e  mérito,  precisamos  ter  uma  escuta  larga.   Se 

tivermos uma escuta estreita, vamos ser muito bons no Rousseau e muito 

ruins no Montesquieu.   Vamos ser  muito bons no espaço pequenino e 

muito ruins para ouvir essa pluralidade que é esse país.

Então, só queria chamar atenção, que gostaria de sugerir que 

tentássemos pensar essa engenharia.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – 

Obrigado, Senhora Presidente.  Só para compartilhar com os conselheiros 

a interpretação que faço a respeito  dos dispositivos da Lei  nº 11.652, 

relacionados a esse processo.

A lei  estabelece, e me parece com bastante clareza, e sem 

possibilidade de expansão, um rol de critérios a respeito da composição do 

Conselho.  Esse rol é colocado, a princípio, numa formulação sintética. 

Está no inciso IV do parágrafo primeiro do art. 15.  Ele fala em critérios de 

diversidade cultural, pluralidade de experiências profissionais e que cada 

uma das regiões do Brasil deverá ser representada por pelo menos um 

conselheiro.
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O que a lei, na minha interpretação, diz ao Conselho?  Ela diz 

o seguinte: o Conselho só pode fazer uma opção, e vamos entender, por 

favor, opção tanto no sentido positivo quanto negativo, ele só pode optar 

por algo ou não optar por algo em função desses critérios.  Claro que o 

Conselho pode, e a proposta traz isso, e deve estabelecer perfis para esse 

processo de escolha.  Para que servem esses perfis?  Para observarem 

esses critérios.

Então,  todo  exercício  que  o  Conselho  fizer  ao  estabelecer 

perfis deve sempre ter em mente aqueles critérios estabelecidos na lei, 

porque a não observância desses critérios vai configurar uma ilegalidade. 

Da mesma forma que o Conselho pode ser indagado, em algum momento, 

no sentido do por que a escolha foi  feita em torno desses nomes, ele 

também pode  ser  indagado  de  por  que  esses  nomes  apresentados  à 

consulta também não foram encaminhados adiante.

A  proposta  estabelece  a  incumbência  de  uma  comissão 

processante.   Essa  comissão  processante  vai  ter  que  ser  muito  clara, 

muito  objetiva  a  respeito  das  opções  que  fizer  e  sugerir  ao  Conselho 

Curador, porque aí que está o coração do processo.

Concordo com as manifestações acerca da necessidade de se 

expandir essa consulta.  Acho que a figura colocada foi muito feliz, no 

sentido de que o Conselho tem que captar, junto à sociedade, as melhores 

opções para compor este colegiado, observando aqueles critérios.  E não 

me parece razoável supor haver aqui a delegação para estabelecer uma 

opção como melhor do que outra.  Muito obrigado.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Falamos antes da possibilidade de ser uma listas tríplice.  Já que nessas 

escolhas é uma tradição informal dentro do Brasil, que para reitor, que 

para determinados cargos da Justiça se indique, sempre, àquele que tem 
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o poder decisório,  de ter três nomes.  Essa sugestão pode contemplar 

essa  possibilidade.   Então,  se  temos  duas  vagas,  para  cada  vaga 

poderíamos indicar uma lista tríplice.  Isso não está na lei da EBC, mas 

tem sido uma práxis nas escolhas ter lista tríplice.  Isso significaria seis 

pessoas.(cadê)

Os critérios que estão sendo citados, da Lei da EBC, cabem 

muito bem nesses outros critérios que o Conselho está sugerindo como 

forma de  aperfeiçoamento.   Vou  dar  um exemplo.   Tem aí  o  critério 

regiões.  Não tem Região Norte.  Mas podemos aperfeiçoar, colocando que 

pode ser uma mulher indígena da Região Norte.  Aí entra a questão do 

gênero.

Digamos que tenha Centro-Oeste.  Mas a questão do gênero 

vai juntar-se a uma coisa que o Conselheiro Paulo tem falado muito, que é 

a qualificação.  Três nomes de mulheres indígenas foram citados aqui, 

Helena  Potigar,  que  atua  na  área  de  comunicação,  nacionalmente  e 

internacionalmente;  a  Dra.  Fernanda  Kaingang  foi  minha  colega  no 

mestrado aqui na UNB; e a advogada que fez a defesa dos interesses 

indígenas  no  Supremo.   São  pessoas  com notório  saber  na  área  que 

atuam e com a tradição ou envolvida com a questão indígena.  Mas não 

podemos indicar por esses critérios que o colega indicou, que seja A, B ou 

C.

O presidente lembrou os  perfis.   Se determinarmos que os 

perfis são esses ou aqueles, os três nomes de cada vaga poderão facilitar 

a escolha da presidente; lembrando que mesmo que a gente indique três 

nomes e a preferência do Conselho seja A, a presidente pode escolher B 

ou C, o que muitas vezes acontece com os reitores.  Às vezes o mais 

votado num corpo acadêmico é A, e o presidente, o governador escolhe 

um reitor diferenciado.

Nesse caso também irá acontecer isso.  Se indicarmos, para 

cada uma das vagas, três nomes, nada impede que a presidenta escolha 
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um nome que não seja simpático ao Conselho.  Mas que se tiver esses 

perfis, que atenda ao que a lei pede, e atenda também a uma necessidade 

republicana,  que aí  tem a ver  coma democracia,  que é  a  inclusão da 

população indígena, que é a inclusão de mais mulheres, que é a inclusão 

de mais negros, evidentemente que isso não é ilegal, não é ilegítimo; até 

porque  duas  decisões  da  Suprema  Corte,  recentemente,  colocaram  a 

legitimidade dessas ações de praticar a igualdade para além do que está 

escrito – a decisão sobre as terras indígenas na Bahia e a decisão sobre o 

uso  de critérios  de  ação  afirmativa  na  educação  superior.   Não  estou 

dizendo que a EBC, através do Conselho, vai praticar isso nos mesmos 

moldes,  mas  podemos  chegar  perto,  reconhecendo  que  a  ausência 

indígena aqui nos fere; nos fere do ponto de vista do que chamamos de 

república  e  democracia;  só  podemos  falar  isso  quanto  tivermos  uma 

presença  maior  da  população  indígena  aqui.   O  fato  de  as  mulheres 

estarem também sub-representadas aqui, também nos fere e nos agride, 

porque se não ferir, então para a gente é banal o modelo que vinha antes. 

E na comunicação é que precisamos mudar.

Portanto se pudermos dar os perfis, e se os conselheiros que 

propuseram dois puderem aceitar a indicação de que serão três nomes, 

aquilo  que  é  tradicional,  a  gente  começa,  Presidente  Nelson  Breve,  a 

aperfeiçoar isso.  Eu gostaria que fossem quinze nomes para cada vaga, 

mas me preocupo também com a quebradeira que vai ser isso, porque aí 

teríamos a experiência que tivemos na última vez aqui, loteria, sorteio, 

combina A com B, isso e aquilo, e ficamos horas até fazendo quadrinhos 

para tentar indicar novos nomes.  Provavelmente, tendo um espectro de 

três representantes para cada vaga, amplia essa possibilidade de decisão, 

e, ao mesmo tempo, vai nos levar, pelos perfis, a abrir nacionalmente, 

olha,  são  esses  os  perfis;  a  comunidade  indígena  pode  brigar  para 

escolher um, pode não brigar, pode dizer, olha, nacionalmente o nosso 

consenso é o nome de fulana ou de fulano; as regiões que não estão 

representadas, também; as mulheres podem fazer o mesmo.  Isso vai 
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ensejar até certa mobilização para que não seja apenas uma mulher, uma 

pessoa indígena ou um negro, mas alguém que tenha compromisso com a 

democracia, com a república e com a comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Conselheira Ana, queria falar?

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Concordo com alguns argumentos do Conselheiro João.  Agora, ainda fico 

em dúvida se mandamos duas listas tríplices.  Eu ainda estou pensando 

sobre isso, e talvez a gente deva mandar uma lista com os nomes que 

forem indicados, que estiverem no perfil.  Lembrando sempre que nos, do 

Conselho, não vamos indicar os nomes que vão; nós vamos receber a 

indicação da sociedade.  Então, quem vai indicar é a sociedade, e nós 

vamos só organizar a lista.  Mas a sociedade civil é que tem o poder de 

indicar quem ela deseja, quem tem as condições para estar nesse lugar.

Eu ainda considero que seria melhor se mandássemos uma 

lista única.  Por quê?  Para discutirmos essas duas listas tríplices é um 

problema também, e podemos mandar uma lista única.  E que o critério, 

esses  que  estamos  amadurecendo,  que  esse  debate  seja  mais 

amadurecido, que possamos elaborar o perfil e compor essa resolução do 

Conselho para consulta pública observando essas questões que estamos 

levantando aqui.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – O que foi 

colocado pelo Conselheiro João foi o que discutimos hoje de manhã na 

Câmara de Jornalismo; é exatamente isso, essa lista tríplice.  Acho que 

seria um consenso.  É muito importante o que você falou, Ana, porque é a 
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sociedade  brasileira  que  vai  decidir.   Nós  apenas,  de  alguma  forma, 

intermediamos isso.  Esse é o papel do Conselho.  Que fique bem claro, 

inclusive, quando se tornar pública essa questão.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – 

Só uma observação.  Tanto a lei quanto o nosso estatuto determinam que 

pelo menos um representante de cada Região tenha assento no Conselho. 

Então,  caso  não  haja  uma  região  que  não  esteja  representada  no 

Conselho, esse será um critério necessário para a próxima escolha.  Só 

para lembrar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Terminou?  Acho que hoje não é o caso, pois temos todas as 

regiões aqui.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – À exceção 

talvez da Região Norte.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Gente,  o  que  se  faz  com  a  Ima  aqui,  companheiros  e 

companheiras?  Que Pará é esse, Ima, que vergonha!

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  É  que  o 

Norte é tão grande que a gente esquece.

Mas a proposta modificada do João Jorge acho que concilia os 

interesses,  inclusive,  do  bom funcionamento  da  Empresa  Brasileira  de 
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Comunicações, na criação de uma lista de 6 nomes, pode ser sêxtupla, 

não precisa ser duas listas de três, necessariamente, que será levada à 

Presidente  para  que  ela  faça  as  duas  escolhas,  e  ela  terá  poder,  até 

mesmo para se quiser indicar um nome que esteja fora da lista.  Essa é a 

verdade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Não, tem não, não é o caso.  Não acho que é o caso, inclusive, 

não acho que combina...veja bem...

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Então retiro 

a minha observação, foi um equívoco meu.

Concordo que com essa mudança,  que,  aliás,  era  sugestão 

nossa  dos  6  nomes,  reforçando  isso.   Faço  um apelo  ao  Conselheiro 

Strozi, que bateu tanto pelos 2 nomes, que também mude a sua opinião, 

porque mudar de opinião não é nenhuma vergonha.  Faz parte.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Primeiro,  só 

para dizer que não sei se não fui tão claro.  É que a proposta de você não 

enviar uma lista, mas de você apenas afastar todos os nomes que não se 

enquadram  aqui  e  enviar  todos  os  outros  nomes  indicados  que  se 

enquadrem não  dá  constrangimento  nenhum para  o  Conselho  ter  que 

fazer uma lista, ter que ficar fazendo quadradinho, fazendo conta.  Ela é 

muito mais simples, ou seja, vão todos os nomes que se encaixam no 

perfil e estão enquadrados nas outras regulamentações que existem, da 

lei e tal.
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Sou do mais elástico, que é mais democrático, no meu ponto 

de vista.  Agora, só para lembrar, no Conselho Nacional de Incentivo à 

Cultura,  a  lista  é  quíntupla,  não  sei  se  estou  enganado.   No  Tribunal 

Superior do Trabalho, a lista é quíntupla.

Só para fazer esse registro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Também  quero  colocar  mais  um  ponto.   Acho  que  nós 

avançamos, a fala de todos os conselheiros, até agora, tem sido muito 

boa, e a fala da Ana foi bastante clara na direção de organizar um pouco a 

ideia de uma lista única.

Quero  só  fazer  uma  ponderação  com  relação  ao  que  me 

parece que está sendo a nossa preocupação aqui, voltando à questão da 

representação.  Estou muito preocupada de nós sermos o mais abertos 

possíveis  para a sociedade.   Aí  discordo um pouco da coisa do reitor, 

porque o universo que escolhe um reitor é restrito.  É por isso que nós 

podemos operar de forma razoável com uma lista tríplice.

Qual  é  o  meu  ponto?   Não  há  perda  de  autonomia  do 

Conselho, se é isso que está nos preocupando, não me parece que haja 

perda de autonomia do Conselho se nós conseguirmos trabalhar com a 

ideia  de  que  nós  estamos  fazendo  uma  escuta  larga  na  sociedade, 

recebendo o maior número possível de cidadãos, não de pessoas.  Estão, 

nós  estamos  lidando  com  personagens  artificiais;  é  uma  construção 

artificial, são cidadãos.  Então, não é a fulana e nem o beltrano, mas são 

cidadãos que têm a competência específica de articular, como o João diz, 

mérito e inclusão.
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Então, não há problema para nós, e acho que é até um bom 

ensinamento que este Conselho pode dar, que possamos organizar essa 

lista com o maior número possível de pessoas capazes de cumprir essa 

função  para  subir  para  a  Presidente,  porque  aí  não  importa  se  a 

Presidente vai escolher.

O que é que importa na lista tríplice de reitor, e estou falando 

como uma pessoa da universidade, é que se o Ministro da Educação não 

escolher o mais votado pelos três segmentos, vai dar briga.  Por quê? 

Porque  o  universo  é  estreito  e  nós  conseguimos  ouvir  bem  os 

funcionários,  os  professores  e  os  estudantes.   Não temos  esse  poder, 

porque o nosso universo é largo.  Então, nós temos que alargar a escuta. 

Para nós, acho, não importa tanto, não interessa, deveríamos mandar um 

número razoável,  talvez um pouco maior,  de 6 pessoas; e subiria  um 

pouquinho  mais,  mas  essas  não  são  pessoas,  a  nossa  tarefa,  aqui,  é 

dupla, vamos escutar,  estimular a sociedade a falar e mandar o maior 

número possível de nomes para nós, que nós vamos olhar e dizer: esse 

cumpre, esse tem inclusão e mérito.  E vamos mandar e dizer: qualquer 

um desses listados, para o Conselho, está ótimo.

Essa  é  uma  experiência  que  acho  um  pouco  inédita  para 

fazermos;  pode  dar  certo  e  pode  não  dar  certo,  como  tudo  que  diz 

respeito à democracia e política, mas podemos estar fazendo um exercício 

interessante de não lidar com indivíduo, mas de lidar com aquilo que é o 

valor  principal  que  orienta  este  Conselho.   E  como  vivemos  uma 

experiência nesta instituição que é muito nova, e a instituição é nova, nós 

podemos ter  uma margem de experimentação,  então,  quem sabe, nós 

conseguimos  alargar  nossa  escuta.   Isso  não  serve  para  a  sua 

representação, porque ela é direta.

Vocês estão entendendo,  não é?  Nós estamos tratando da 

sociedade civil de um país desse tamanho.
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Alargar  a  nossa  escuta,  receber  o  maior  número  possível, 

fazer  uma  lista,  talvez,  um  pouco  maior,  e  dizer:  olha,  qualquer 

personagem dessa lista não é indivíduo, não é pessoa, mas são aqueles 

que conseguem cumprir a junção entre o que nós entendemos que é o 

mérito para estar sentado, aqui, e o que nós entendemos que é inclusão 

que está tão bem colocada pela Conselheira Ana e pelo Conselheiro João.

Vou aproveitar que o João saiu e vou dizer o seguinte: estou 

pensando isso por causa de uma coisa que eu andei estudando, só um pé 

de página, que é a Conjuração Baiana de 1798, em que os caras fazem 

isso: um bando de baianos completamente enlouquecidos de liberdade e 

eles fazem umas experiências muito interessantes de tentar ouvir, não os 

escravos ou a elite, mas de tentar ouvir o que eles chamavam de plebe. 

Era a plebe de Salvador.  Então, achei muito bacana, fiquei estudando 

esse caso; são uns baianos loucos de liberdade.

Quando vocês tiverem tempo, acho que devem ler isso.  O 

João não pode ficar ouvindo, porque ele fica convencido.  Esses baianos já 

são meio convencidos, se falo que estou aprendendo democracia com a 

Bahia, ele vai achar o máximo.

Mas  quero  propor  isso,  que  nós  alargássemos  e  pouco  e 

fizéssemos  essa  experiência.   Podemos  até  nos  decepcionar  ou 

decepcionar a Presidente.   Podemos chegar aqui  e só ter  2 nomes,  aí 

vamos restringir essa lista à luz dos dois princípios: mérito e diversidade. 

E só vamos mandar um nome para a Presidente, porque nós avaliamos 

que só tem 1 nome.  Mas vamos dar à sociedade um espectro um pouco 

mais largo para que possamos ouvir mais e dizer para a Presidente ou 

para  quem quer  que  seja:  este  Conselho  entende  que  essas  pessoas 

conjugam uma série de princípios que nos permitiram ser recolhidos da 

sociedade.
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Peço desculpas por ter me alongado.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Cheguei agora, 

então não acompanhei as discussões anteriores, a forma que se deu.  Só 

tenho uma dúvida.  A lei,  em nenhum momento define os perfis,  não 

coloca  em  nenhum  momento  como  é  feita  a  seleção,  a  partir  da 

sociedade, nada, ela é omissa, no caso.  Ela não trata disso.  Remete ao 

Estatuto, que remete ao Conselho.  Então, o que o Conselho decidir está 

decidido, mas dentro dos parâmetros da lei que não diz, diz que é neste 

Conselho.   A  lei  é  clara,  diz  que  é  feito  neste  Conselho  o  critério  de 

seleção.  E estamos colocando que é da sociedade.

A minha grande preocupação é definir bem os perfis.  Acho 

que temos que ter esses perfis muito bem definidos.  Quando amarrarmos 

muito bem esses perfis, quando chegarmos todos, sei que é difícil várias 

cabeças disserem que querem esse perfil;  e sair  descrevendo todinho, 

dizendo é isso, isso e isso, mas temos que fazer esse exercício, que é 

muito mais importante, vamos trazer nomes importantes da sociedade e 

virão realmente representantes da sociedade.

E  tem  mais,  para  avançar  só  um  pouquinho,  acho  que  3 

nomes é o que se coloca, mas não sei se tem muita diferença de 5 nomes. 

Tenho algumas dúvidas.  Agora, acho difícil separar 6 nomes, porque se 

vamos definir 2 perfis para duas vagas, colocar 6 nomes e se saírem 2 de 

um perfil e nenhum do outro?  Então, talvez tenhamos que separar 3 e 3 

ou 5 e 5 nomes.

Essa é minha colocação.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Nós não podemos conjugar para ter uma lista só com os 6 

nomes?

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO GARCIA –  Não,  falei  o 

oposto,  porque  podemos  conjugar.   Nós  vamos  definir  dois  perfis 

totalmente,  um diferente  do  outro,  porque  queremos  um diferente  do 

outro.  Podemos conjugar se os nomes todos vierem em um perfil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Deixa eu lhe dar uma sugestão.  Veja o que você acha.

Acho que nós deveríamos definir o seguinte: qual é o perfil? 

Nós queremos inclusão, queremos mulher, é isso que o João está dizendo. 

Então, é essa a lista.  Nós vamos elencar um índice e, nesse índice, vamos 

escolher.  A minha sugestão é um número de pessoas, mas uma lista só, 

porque aí percorremos o índice de pessoas.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO  GARCIA –  E  nós  não 

corremos nenhum risco.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  – Somos nós  que vamos fazer,  vamos combinar  as  pessoas, 

porque o bacana é que podemos combinar.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO  GARCIA –  Mas  essa 

combinação não vem direto da sociedade?  Essas listas?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Pode vir da sociedade e nós podemos olhar e dizer: olha como 

funciona.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Não vem uma 

lista fechada?  Eu quero 2, não vem 3 e 3 da sociedade e pronto?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Não.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Então entendi. 

Temos esse poder de chegar e entregar os 6 nomes para a Presidenta da 

República.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – E aí dá o maior samba, porque você pode juntar uma mulher 

com uma índia etc.  Aí dá samba.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Entendi.  Ok. 

Fiquei com medo exatamente disso, de vir uma mulher índia e outro...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Tem que dar samba, tem que dar mistura, tem que dar cola.
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Mais alguém?

Tenho uma proposta só.  Sugeriria que aumentássemos, em 

vez de 6, se vocês estiverem de acordo com a minha ideia, com a minha 

proposta,  de  ouvirmos  e  ver  se  conseguimos  ter  caldo  para  misturar, 

sugiro  termos uma lista  de 8 pessoas,  dá um espectro um pouquinho 

maior; podemos mexer um pouquinho mais e Presidente, com a garantia 

de que se este Conselho, na hora em que for examinar isso disse que só 

tem 2, só irão 2.  Lamentavelmente o Conselho acha que dentro dos seus 

critérios não funciona.  Mas, talvez, abrirmos essa possibilidade só para 

ver  se  conseguimos  fazer  a  experiência  de  ter  uma escuta  um pouco 

maior.   De  qualquer  maneira,  vamos  conversar  mais,  porque  talvez 

precise refinar um pouco mais os critérios de inclusão.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Heloisa,  ouvi,  mas  não  entendi  direito,  que  se  nós,  do  Conselho, 

recebermos as indicações e elas não contemplarem tudo isso e se só por 

acaso 2 nomes contemplarem, só indicamos os dois?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Sim, estou pensando que pode dar um azar  danado,  pode 

chegar aqui uma lista...

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Pode chegar uma lista com 20 nomes e os nomes não atendam.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Pode chegar 50 nomes e não ter nada.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –  Os 

perfis vão anteceder os nomes das pessoas.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Mas a sociedade vai saber qual é o perfil que deve indicar também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Por isso que estou apostando na minha experiência, por isso 

que estou apostando, porque nós vamos ter mais nome e vamos poder 

contemplar mais pessoas.

Qual é a minha ideia?  Se nós tivermos mais nomes, teremos 

mais oportunidade de diversidade para ser indicado.  Estou apostando que 

na hora em que abrimos e estimularmos a sociedade, vamos conseguir 

receber uma série significativa de nomes com competência para cobrir os 

nossos critérios.  Essa é a minha aposta positiva.

Esta  é  minha  aposta  positiva.   Se  for  negativo,  paciência. 

Errei.  Mas acho que vamos acertar, vai chegar um volume de nomes que 

vamos olhar.  Não vai ser difícil fazer uma lista de oito nomes, e aí temos 

uma  capacidade  de  misturar.   Vamos  poder  ter  mais  mistura, 

entenderam?  Quer dizer, posso estar falando uma bobagem danada, mas 

é o que aprendi com a Bahia.  Se for bobagem, aprendi com a Bahia.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Quero dizer que 

a minha preocupação é... estou na posição que é a mais aberta possível, 

porque estou pensando também na questão de haver uma contestação.  A 
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lei não diz que o Conselho pode restringir as pessoas que estão aptas, ou 

seja, não se pode restringir e dizer que tais e tais pessoas não podem. 

Então se pode ter mais de oito pessoas também, assim como se pode ter 

menos nomes, pode-se ter mais nomes.  Não houve até agora, mas pode 

ser que o 9º ou 10º ou o 11º sinta-se prejudicado pelo Conselho e vá 

causar  embaraço  jurídico  para  a  escolha,  por  poder  contestar  e  o 

advogado  está  lá,  não  sou  eu.   Mas  até  onde  entendo  ele  estará 

resguardado em seu direito, porque a lei – em que ele tem que se basear 

– a lei não estabelece essa restrição.  Por isso sou dos que têm a visão Do 

mais largo possível.

Evidentemente que não tendo voto no Conselho, não sou eu 

quem decidirá, uma vez que os ministros são os que têm voto, e não 

temos nenhum, aqui, portanto, não sei a opinião deles sobre isso.  Se 

tiver algum processo de deliberação certamente não será hoje, acredito. 

Neste momento,  só estamos tentando estabelecer  entendimento médio 

para futura deliberação.  Então, só deixo registrado que continuo achando 

que quanto mais largo possível for o entendimento, melhor será para o 

processo.  Mas, evidentemente, como democrata que sou, até porque não 

tenho voto neste Conselho, acolho a decisão da maioria.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Uma 

pergunta apenas.  Na lei está dito que o Conselho indicará 2 nomes, diz o 

perfil,  os  critérios,  só  diz  os  critérios,  mas  não  diz  número  nenhum, 

quantidade nem nada.  Então, podemos escolher 8, 10, 11 e não se estará 

ferindo a lei.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – O Edital é que vai dizer sobre isso.
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CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES – 

Pronto! Então não se está ferindo a lei  se forem oito, dez ou doze ou 

quinze.

Volto  a insistir  que a prioridade são os  critérios  da lei  e  o 

perfil.  Esses os principais referenciais.  Vai-se ter 2, 8 – é um número de 

consenso grande, quem propôs dois – facilita para que daí saiam essas 

indicações.  Não há como juridicamente o 9º, o 10º ou o 11º dizer que 

está sendo prejudicado num pretenso direito.  Correto?

Quero sugerir, não sei se há quorum suficiente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Há.  Vamos encaminhar?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Para 

que encaminhássemos, preciso voltar para Salvador, a terra da água, da 

música, com greve, com chuva e com tudo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mas é bacana essa Conjuração, colega.  É maravilhosa.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  É 

maravilhosa.  Uma história atual do Brasil ainda muito desconhecida.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Sensacional.  Nereide, precisamos fazer um programa.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Essa 

Bahia em Minas é brincadeira aqui mesmo, viu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Bacana demais.

Vejam  só,  colegas,  vamos  ver  se  esse  encaminhamento 

funciona.

Nós temos um conjunto de critérios, que quero certificar-me 

se todos nós estamos de acordo com eles, para que a secretaria possa 

produzir  um  texto,  circular  entre  os  conselheiros,  e  se  alguém  tiver 

oposição, se não estiver funcionando nos avisa e aí podemos fechar para 

que a Presidenta possa encaminhar o edital.

Os critérios que foram levantados são: diversidade regional, o 

critério étnico e o critério de gênero.  E gostaria de introduzir o critério de 

méritos.   Quer  dizer  a  pessoa  ser  capaz,  ou  seja,  perseguirmos 

determinados perfis que permitam traçar essa densidade intelectual que o 

Conselho tem.

Podemos encaminhar assim?

Está certo assim?

O Conselho estaria de acordo ou quer votar especificamente? 

Preciso votar?  Precisamos votar?
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Essa é a primeira parte da proposta.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Tenho 

uma dúvida.  Sou enxerido, porque nem sou representante da sociedade 

civil e fico me enxerindo aqui, mas é uma dúvida.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mas você faz parte da sociedade civil, Por favor.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Obrigado.  A minha principal preocupação de uma lista cada vez menor 

seria, longe de tirar a democracia desse processo, mas sim como existem 

aqui  15  representantes  da  sociedade  civil  acredito  que  esses  15 

representantes da sociedade civil, com o foco que é a EBC, tem bastante 

legitimidade para fazer com que essas duas vagas sejam ocupadas por 

pessoas bastante objetivas nos critérios que vamos colocar.  Por isso que 

abrir a lista, nesse sentido, na minha concepção, não é democratizar essa 

situação, porque quem escolherá será a Presidência da República.  Então, 

cada vez mais desvincularmos o governo federal da vez para colocar as 

pessoas  da  sociedade  civil  aqui  dentro,  na  minha  concepção,  é  mais 

democrático.  Mas feito esse adendo, gostaria de tirar uma dúvida, saber 

se as votações serão levadas em consideração para as pessoas serem 

colocadas na lista.  Se mais de uma entidade votar numa mesma pessoa 

física.   Se isso vai  ser levado em consideração, acredito que não seja 

necessário, porque os critérios vão ser mais importantes nesse momento.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Esse é um critério.  Ele está propondo um critério.  Não é um 

critério?

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Não, 

não, é uma dúvida.  Acho que nesse momento isso não precisa entrar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Isso não entrou no critério?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – De 

quem vai ser mais votado?

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI –  É, 

acredito que o mais importante é o que estamos definindo como perfis e 

critérios mais específicos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Penso que sim.  Acho que esse não é um bom critério.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Estou achando 

o mérito  tão abstrato...não tem como definir  melhor isso?  Vocês não 

discutiram a respeito?



80

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É porque isso 

vai estar no edital.  Não é isso?  Pelo que entendi.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Podemos até guardar o mérito para nós, não precisa nem...ou 

dizer que a pessoa tem um mínimo de competência de conhecimento e...

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Isso...atuação 

talvez na área ou alguma atuação...na área não.  Ele falou alguma coisa, 

mas...

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Uma 

causa, alguma coisa que tenha a ver com comunicação.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling)  –  Temos  um  conjunto  temático,  nós  temos...acho  até  que 

podemos particularizar um pouco mais.  Acho que temos aqui algumas 

Câmaras temáticas que dão o eixo normativo de conteúdo deste Conselho. 

Em torno dessas Câmaras...  Então, o que estamos pensando?

Pessoas  que  sejam  capazes  de  atuar,  por  exemplo,  que 

tenham representatividade,  que sejam capazes de gerar conhecimento, 

pensamento e tal em torno, por exemplo, da questão da cultura, em torno 

da questão dos direitos humanos, em toda a questão do rádio.
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só para...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Estou só tentando esclarecê-la.  É isso que estou chamando de 

mérito, entenderam?  Quer dizer, não vai acontecer isso, porque acho que 

a democracia tem uma sabedoria, mas também não pode ser um perfil só 

militante.  A pessoa pode ser um grande militante, mas o seu lugar não é 

aqui, o lugar é na militância, aqui tem que gerar um pensamento, tem 

que gerar uma reflexão para que possamos aprofundar nossos conteúdos.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só para ajudar. 

É que o 3.10 diz:

“No  preenchimento  das  vagas  ora  em  consulta  serão 

considerados, sem prejuízo de outras características do que já prevê as 

normas supracitadas, o conhecimento e atuação dos candidatos nas áreas 

de  comunicação  pública,  de  direitos  humanos  e  de  rádio,  além  de 

consideradas  as  necessidades  de  atendimento  da  diversidade  regional, 

étnica, racial” e acrescentaria de gênero na questão, aqui.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Então, já está 

claro aí.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Podemos 

acrescentar gênero aí.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – E cultura.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – E cultura, que 

você falou, ou seja, os quatro pontos.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Esta descrição 

dos critérios está perfeita, perfeita.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – A cultura não está aí elencada, mas valeria a pena incluir.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO GARCIA – Estou satisfeita 

com o esclarecimento.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor Geral) – Acho que para 

encerrar, só algumas reminiscências históricas com relação a ser ou não 

ser da comunicação.  A ideia, e participei de um grupo que ajudou na 

elaboração da lei.  Então, eximo-me do que faço hoje, lembro-me do que 

fiz há quase cinco anos.  Um dos pontos em que se discutiu em deixar em 

aberto essa questão da especificação era para que se fosse criado um 

conselho  de  ouvintes,  leitores  e/ou  telespectadores,  e  não  apenas  e 

somente de especialistas em comunicação.

Esse é um ponto que acho deva ser ressaltado, porque é para 

quem fazemos, e não especialistas em fazer, e não que estejam excluídos. 

Muito pelo contrário, mas não apenas nessa perspectiva.
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CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO – 

Heloísa, por favor, a primeira questão no edital não é ter a excelência no 

conhecimento, na minha concepção, mas a primeira questão é atender a 

esses princípios de equidade, étnico e de gênero, a respeito dos quais 

estamos discutindo.  Acho que o edital tem que ficar bem explícito nisso, 

senão vamos receber uma série de indicações que não estarão nesses 

princípios  e  obviamente  as  pessoas  que  forem  indicadas  e  que  estão 

sendo apoiadas pela sociedade civil vão se sentir no direito de reivindicar. 

Então, se conseguimos com tranquilidade produzir um edital  que deixe 

explícito isso e excluam outras questões que no momento – o Conselho 

tem  autonomia  para  isso  –  não  são  obviamente  prioritárias  nesse 

momento,  nessa  conjuntura  histórica  aqui  e  agora,  em  nada  em 

desacordo com a lei.

Acho  que  assim  avançaremos  e  receberemos  muitas 

indicações  que  poderemos,  obviamente,  elencar  e  vai  ser  bem 

interessante.   Agora,  se vamos abrir  muito  no edital  vamos ter  esses 

problemas que já foram relatados pelos conselheiros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Ana, vou tentar explicar meu ponto.  Estou de acordo com 

você.  Acho que só estou querendo combinar a esses critérios, outro.  É só 

isso.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não sei se o 

texto  atende  justamente  a  isso,  porque,  na  minha  compreensão,  ele 

atende  justamente  a  isso  a  que  a  Ana  refere  quando  diz  que 

conhecimento e atuação dos candidatos nessas áreas são além de.  Antes 
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vem  atendimento  da  diversidade  regional,  étnica,  racial  e  de  gênero. 

Entendo dessa forma.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Então temos jogo.

Com relação a essa parte acertamos.  A segunda parte é saber 

se podemos abrir essa lista.  Qual é o número que vamos abrir?

Minha sugestão era de testarmos até 8 e vermos se fazemos 

essa experiência, esse ensaio de Conjuração baiana.

O que vocês acham?  Podemos tentar fazer essa experiência?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Gostaria 

que fosse colocado em votação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Coloco em votação,  claro.   As duas propostas ou só esta? 

Agora queremos saber o número.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Eu tenho uma 

proposta  que é  não ter  números,  que também deveria  ser  levada em 

consideração, mas queria dizer, só para uma questão de esclarecimento, 

que acho que não ter número é melhor do que ter.  Depois o processo, 

tendo o perfil bem definido, a seleção vai ser feita, portanto, não existe 

numeração, não estamos predefinindo qual é a limitação.
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Agora, por questão de esclarecimento, tendo em vista que sou 

a bancada governista sem voto, e não tenho e não fiz nenhuma consulta a 

nenhum dos quatro ministros que têm voto para saber se eles concordam 

com a íntegra do que está escrito aqui.

Queria  a  compreensão  de  todos,  estou  dizendo  que  acolho 

democraticamente,  mas  gostaria  que  isso  fosse  visto  por  eles,  que 

tivessem um parecer  e  tivessem a  oportunidade  de  se  manifestarem, 

entendendo que o encaminhamento está correto, sem problema nenhum, 

mas que o objetivo nosso é facilitar a aprovação desse documento o mais 

rápido possível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Então só quero dizer duas coisas.  Acho que está claro isso, 

mas como vai rodar ainda pelo Conselho o texto dará tempo de ouvirmos 

os ministros.

E o segundo ponto é que retiro a minha proposta.  Acho essa 

ideia ótima, dizer que podemos escolher dois ou podemos escolher oito ou 

podemos escolher seis em função do que vier.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Quero 

um aparte bem rápido.  Precisamos definir onde é o corte.  Precisa ficar 

bem claro no edital onde é o corte em termos de critério e tudo o mais, 

senão aí  sim quem se sentir  prejudicado – imagino que apareçam 10 

nomes e que 1 nome tenha sido indicado por dez, quinze instituições, tal 

pessoa pode se sentir legítimo de compor essa lista e não se ver nessa 

lista.  Então, ele quer saber exatamente onde foi o corte, quais foram os 

critérios.  Então, se isso não estiver no edital aí sim o Conselho vai sofrer.



86

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – O corte pode ser de 2 até 6 ou 8.  São as duas propostas 

feitas.  É isso?

Então o Conselho indicaria entre 2 e x que pode ser 6 ou que 

pode ser 8, que era a minha proposta, porque aí aumenta e diminui.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Ainda fico com 

o texto original dos 10, já que a proposta de em aberto, ao que me parece 

não é mais...

O  SR.  ILDEU  DE  CASTRO (Representante  do  MCT)  – 

Representando aqui o Ministro, acho que certamente ele gostará de opinar 

sobre isso.  Acho que o Nelson tem razão e obviamente vou encaminhar a 

ele  o  tipo  de  discussão  que  está  acontecendo,  mas  imagino,  como 

participante  ativo  do  Conselho  Curador  e  membro  do  Conselho,  ele 

gostaria de opinar e participar desta decisão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Então, estamos propondo duas coisas, vamos votar as duas 

coisas  ou  só  os  números.   E  vamos  fazer  uma  proposta  de 

encaminhamento.

Vou tirar os oito e apoiar sua proposta, porque se podemos 

indicar de 2 até o número que for, acho que é mais autonomia, completa 

autonomia para o Conselho, que pode indicar 2, 3, 4 e pode indicar até o 

máximo, que seriam dez.  Então acho que isso é uma boa liberdade para o 
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Conselho e garante a nossa autonomia, no meu entender.  Então eu tiro 

os oito e mantenho os dez.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu retiro a 

minha proposta de seis, para ser mais propositivo e tentar resolver logo o 

problema até porque muitos conselheiros vão viajar.  Concordo com os 

dez, não há problema.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Mas você concorda assim democraticamente, não é?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Exato.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Então 

gostaria de colocar como proposta a proposta colocada pela senhora, que 

vai de dois até seis.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Então você quer colocar isso em votação.  Ok.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – Como 

um critério de corte, para podermos ter uma definição bastante objetiva, 

para poder cortar pessoas.
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O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Questão  de 

esclarecimento  mesmo: para  que os  ministros  possam votar,  isso  não 

significa  que  essa  será  a  decisão  do  Conselho  hoje;  isso  aqui  é  uma 

sugestão para o documento que será a minuta, a minuta do documento, 

não é o edital aprovado pelo Conselho.  Entendi bem?

Presidente,  se  entendi  bem,  o  que  está  sendo  votado  é  a 

proposta que será encaminhada a título de minuta, para que todos os 

conselheiros possam analisar, apreciar e deliberar na próxima reunião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Exatamente.  Deliberação final na próxima reunião, para que 

possamos ouvir  os  ministros.   Essa indicação já  vai  para os  ministros 

saberem,  para  poderem  avaliar,  o  Daniel  não  está  aqui,  os  ministros 

também.  Vamos matar o leão.  Depois, se tiver problema, voltamos ao 

assunto.  Os ministros votam?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Os ministros 

votam.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Os ministros votam, os representantes não.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Só  uma 

proposta para que se possa dar um encaminhamento, seria a seguinte: 

talvez, para ganhar tempo, na próxima reunião, esse indicativo da minuta 

que  vai  circular  para  deliberação  por  consulta,  durante  esse  período, 

talvez, até anterior à próxima reunião, portanto, os conselheiros podem 
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apreciar isso e ter suas opiniões, não necessariamente para ser aprovado 

na próxima reunião, podendo ser aprovado até antes.  Certo?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Por isso queremos tomar a decisão do corte aqui.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Sim, para fazer 

a proposta de minuta.  Portanto, a proposta de minuta pode ser essa daí.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Então, está em votação.  Antônio, anote por favor.  Aqueles 

que são a favor de que a linha de corte seja entre dois e dez por favor se 

manifestem levantando a mão.  Aqueles que são a favor dessa linha ser 

entre dois e seis por favor se manifestem.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Empatou.  É 

melhor  deixar  em  aberto  as  duas  propostas  serem  encaminhadas  na 

minuta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – OK.  Enfim, coloca as duas.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Os 

ministros só vão poder votar na próxima reunião, porque eles não podem 
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votar sem ser na reunião do Conselho, sem estarem presentes.  Aí vamos 

ter que resolver.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Dois a seis e dois a oito e voltamos a essa conversa.  Beleza.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – 

Presidente,  só  lembrando  uma  questão  de  cunho  prático  e  que  pode 

refletir no processo, como foi informado e levantado aqui pode ser que 

haja possibilidade que no processo não se identifique sequer um nome, 

por exemplo.  É uma situação hipotética, mas pode acontecer.

Então,  a  título  de  redação,  acho  importante,  não  estou 

sugerindo números, que seja “até seis”, ou “até dez”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Heloisa  Maria  Murgel 

Starling) – Está certo.  Empatou que seja até seis ou até dez.

Imagino que não vamos conseguir ir a diante na nossa pauta. 

Vamos perder o quórum agora.  Faltou o item VII, que é uma discussão 

demorada, que vai ficar para a próxima.

Portanto,  vou  agradecer  a  paciência  que  vocês  tiveram 

comigo.  Acho que não foi muito difícil, porque o Nelson de um lado e a 

Ima  do  outro,  e  atrás  de  mim  o  Antônio  e  o  Diogo,  deu  certo  esta 

condução.

Muito obrigada a vocês e até a próxima reunião.


