
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 37ª REUNIÃO DO 

CONSELHO CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 27 de junho de 2012

Hora – 13h30min

Local – Rio de Janeiro

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Boa  tarde,  Conselheiros  e  Conselheiras,  Diretora  e 

Diretores, muito bem-vindos à 37ª Reunião do Conselho Curador.

Gostaria, mais uma vez, de agradecer a solidariedade por 

ocasião do ocorrido na última reunião, que não pude participar, mas, 

boas notícias, meu irmão está se recuperando bem e vamos tocar a 

vida.

Muito obrigada a todos.

Quero  agradecer  especialmente  a  Conselheira  Vice-

Presidente,  Heloísa  Starling,  que  hoje  não  está  presente, 

justificadamente,  porque  já  tinha  há  algum  tempo  assumido  um 

compromisso na Casa Rui Barbosa.



Gostaria  de  agradecer  especialmente  as  presenças  dos 

Ministros  Aloizio  Mercadante  e  Helena  Chagas,  que  sei  que  as 

agendas são complicadíssimas.

A  nossa  pauta  de  hoje  tem  assuntos  complexos,  mas 

importantes, então gostaríamos de aproveitar, inclusive, a presença 

dos ministros.

A  ata  passou  por  algumas  modificações  na  parte  dos 

informes  e  gostaria  de  consultar  o  Conselho  se  há  alguma  outra 

proposta de alteração da ata anterior.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre 

a ata, apenas gostaria de fazer uma pequena observação, agradecer 

a atenção da observação que fiz da vez passada sobre a intervenção 

do Conselheiro Martins, que foi corrigido aqui, e dar os parabéns para 

o Presidente e para o Eduardo Castro, que tudo que eles disseram 

sobre a Rio + 20, e está extenso aqui na nossa ata, realmente foi 

cumprido com brilhantismo lá na cobertura da Rio + 20.

Parabéns.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Paulo, aproveito para informar que depois dos 

assuntos espinhosos, por assim dizer, vamos ter uma apresentação, 

uma prestação de contas da Direção sobre a cobertura da Rio + 20.

Está em votação a ata e dispenso a leitura.



Aprovada e agora encaminhada para assinaturas.

Por  solicitação  de  alguns  conselheiros,  gostaria  de 

inverter os pontos III e IV da pauta de hoje.  Começaríamos com a 

consulta  pública  para  os  novos  integrantes  do  Conselho  Curador, 

como item III a discussão sobre a faixa da diversidade religiosa, por 

último,  então,  o  manual  das  eleições  2012.   Os  Conselheiros 

concordam com a inversão?

Temos  aqui  as  ausências  justificadas  da  Ministra  de 

Estado  da Cultura,  Ana Maria  de Holanda,  do  Conselheiro  Cláudio 

Lembo e da Conselheira Heloísa Starling.

Passamos,  de  imediato,  à  questão  da  consulta  pública 

para os novos integrantes do Conselho.

Eu  não  estava  presente  na  reunião  passada,  mas 

consultei as notas taquigráficas, li a ata e considero que a discussão 

já se estendeu como deveria, vamos dizer assim.  Então, na reunião 

de hoje,  acho que isso  é uma questão que temos que decidir  na 

reunião de hoje, sem mais protelação.  O que ficou em dúvida, que 

não houve um consenso é o item do 3.9.  Houve votação em relação 

ao  número  de  indicações,  que  será  encaminhada  à  Presidente  da 

República, com empate sobre se seriam até seis nomes ou até dez 

nomes.   Esse que é o ponto a ser decidido hoje.   Estou correta? 

Evidentemente  que  não  estou  fechando  a  palavra  a  ninguém,  só 

estou seguindo o que li a respeito da reunião anterior.

Alguém gostaria de se manifestar novamente sobre essas 

questões?



CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Sugeriria que se pusesse em votação, para resolver logo essa parte.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tínhamos duas posições: uma de até seis nomes ou até dez 

nomes.  Pelo que vi das notas taquigráficas houve empate.  Então, 

para podermos avançar nessa questão, gostaria de sugerir um meio 

termo.  Por que não até oito nomes então?   Assumo o compromisso, 

aqui,  Conselheiros,  até  já  recebemos  manifestações  da  sociedade 

civil, inclusive o FNDC mandou ontem para o Conselho uma sugestão 

de encaminhamento, ou de procedimento, mas nada ainda discutido 

ou  resolvido.   Então  me  comprometo  que  o  modelo  que  vamos 

aprovar hoje será para esta questão dessas duas vagas.  E depois 

abriremos  a  discussão  para  uma  coisa  definitiva.   Esse  é  um 

compromisso que assumo com o Conselho.

Vamos votar?  Antônio, como fazemos a votação.  Não 

precisa ser nominalmente?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Colocamos em votação a sua proposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Até  oito  nomes  então,  fechamos  nesse  modelo,  com o 

compromisso de ser revisto nas próximas vezes.  Sim?

Aprovado.  Obrigada.



Passamos,  de  imediato,  para  a  questão  da  faixa  da 

diversidade religiosa.  Foi feito um informe desse acordo, consenso 

eu não diria, mas um acordo que foi firmado no âmbito do Conselho 

Consultivo, para discutir esse tema.  Houve três reuniões do grupo 

consultivo, em março, abril e maio, chegando-se a um consenso na 

última reunião de maio.  Esse consenso foi então transformado na 

proposta  de  resolução,  acredito  que  todos  tenham  cópia  dos 

documentos.  Gostaria apenas de manifestar que claro que não é um 

consenso, uma unanimidade, acho que vamos ter que rever essas 

questões ao longo do tempo, mas acredito e defendo firmemente a 

aprovação dessa resolução e desse acordo.  Não foi uma coisa fácil, 

pelos motivos que não preciso aqui elencar, mas conseguimos uma 

convivência até fraterna e solidária no âmbito do grupo consultivo e 

acredito que é um grande passo para a solução dessa questão.

Gostaria  de  pedir  ao  Rogério  Brandão  que  faça  uma 

apresentação da proposta da programação, para que fique bem claro 

para os Conselheiros.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Diretor de Produção) – Boa 

tarde, Presidente,  boa tarde a todos do Conselho.  Fico lisonjeado 

com essa oportunidade de apresentar aqui a proposta que saiu desse 

grupo consultivo, do qual fiz parte, um processo que começou, na 

verdade, na audiência pública,  proposta por este mesmo Conselho 

sobre diversidade religiosa realizada aqui nesta sala e a partir daí o 

processo das três reuniões seguintes, onde chegamos nesses pontos 

aqui.

A ideia inicial é que a EBC produzirá um programa sobre 

diversidade religiosa, que é um programa com uma hora de duração, 

que terá um apelo, digamos assim, jornalístico e reflexivo, abordando 



todas as questões de pontos de vistas diferentes de grupos religiosos 

diferentes.  É um grande painel, seria a ideia de termos um grande 

painel  onde  temas  propostos  por  um  conselho  editorial  seriam 

discutidos  por  vários  representantes  dessas  religiões.   A  ideia  da 

Diretoria Executiva da EBC, sugerida pelo Presidente, é que façamos 

um  pitching,  que  é  a  forma  mais  democrática  de  chegarmos  à 

produtora, que produziria esse programa, como já disse, com uma 

hora de duração e a partir desse  pitching começaríamos o processo 

produtivo.

Gostaria de antecipar aqui e dizer da minha convicção de 

que essa proposta avança muito em relação à proposta anterior que 

havia sido feita no passado, é uma proposta que é muito democrática 

e que dá à TV pública a oportunidade de propor para o cidadão, a 

oportunidade de participar dessa grande questão que hoje permeia a 

nossa sociedade.  O Brasil está mudando, a sociedade está mudando 

junto com o Brasil  e isso seria um grande passo capitaneado pela 

rede pública, que acho que faz parte da nossa missão e também dos 

nossos valores.

Esse programa, como eu disse, seria norteado por esse 

Conselho Editorial, que é formado por membros do Conselho Curador, 

por representantes da EBC e também por representantes do Comitê 

de Diversidade Religiosa da Secretaria Especial de Direitos Humanos 

da  Presidência  da  República.   A  ideia  é  que  essas  pautas  sejam 

discutidas  com  antecedência,  apresentados  temas  que  sejam 

pertinentes à questão da fé, à questão do sagrado, e esse programa, 

que  seria  esse  grande  painel,  então  abriria,  digamos  assim, 

inauguraria esse novo momento da TV pública no Brasil.

Desse  programa  derivariam  também  outros 

interprogramas,  que  permeariam a  programação  ao  longo  das  24 



horas em que a televisão fica no ar, saindo desses programas, cujos 

temas terão essas pautas do Conselho Editorial.  Com isso pensamos 

que podemos dar uma amplitude e uma frequência maior a essas 

questões, que estarão localizadas dentro do programa semanal, mas 

que permeariam a programação ao longo da semana, gerando este 

novo conteúdo.

A outra proposição é um programa de 30 minutos e nesse 

aspecto  ele  já  seria  um  programa  de  manifestação  da  fé 

propriamente dita.  Ele é um programa que seria ocupado em tempos 

igualitários definidos pelo Conselho ou não, mas é um espaço aberto 

para as religiões, para que elas manifestem a sua questão da fé, a 

sua  orientação,  conforto  espiritual,  digamos assim,  a  pregação  do 

pensamento dessa fé.  Esse programa também de 30 minutos seria 

produzido por essa produtora, que sairia  desse mesmo  pitching,  o 

que  tornaria  esse  processo  realmente  bastante  democrático  e 

bastante diverso na sua proposta.  Então teriam assim, dentro da TV 

pública atenderíamos a todos os setores, a todas as linhas religiosas 

através desses 30 minutos, além do grande programa jornalístico de 

reflexão.

Os outros programas, que hoje inclusive encontram-se no 

ar,  nesse  novo  momento,  o  que  também considero  que  seja  um 

grande avanço, seriam produzidos pelas suas próprias entidades e 

esses  programas  seriam  entregues  na  TV  pública  e  exibidos, 

simplesmente  exibidos  por  nós.   Quer  dizer,  a  EBC  não  teria 

responsabilidade na produção específica desses programas que hoje 

já estão na grade...

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

Depois de passar pelo Conselho também, não é isso?



O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Sim, porque é tudo norteado aqui pelo Conselho.

O papel  desse Conselho Editorial  fortalece,  credencia  e 

fortalece as decisões do Conselho Curador, mantém essa diversidade 

e essa democracia proposta, que é pertinente ao papel aqui da nossa 

TV pública.

Há algum ponto que eu tenha deixado de falar,  Diogo, 

corrija-me se eu estiver errado...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só queria acrescentar uma coisa importante, que eles só 

serão veiculados se for firmado um contrato, um instrumento legal, 

porque  até  hoje  estes  programas  estão  no  ar  sem  qualquer 

oficialização,  vamos dizer  assim, legal.   Isso consta da resolução? 

Acho isso importante para a Empresa também.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Isso.  Mas o que acho que tem que ficar bastante claro para todos 

nós é o avanço dessa proposta.  Essa é a proposta possível.  Foram 

três  reuniões  muito  intensas  com  representantes  de  todas  as 

religiões,  representantes  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da 

Presidência da República e chegamos não com um consenso, mas 

com a maioria e com a compreensão de todos de que esse é o passo 

que temos que dar para começar um processo.  E é uma proposta 

bastante arrojada e bastante democrática também.



E  essa  pertinência  dessa  primeira  proposta  tem  uma 

duração de um ano e ela pode ser revista por esse Conselho Editorial 

depois de um ano, para poder ver se essa proposta atendeu ao que 

havíamos pretendido, se ela atendeu os interesses de todos.  A partir 

daí pode ser feita uma revisão, para apurar, melhorar os processos, 

mas é a proposta possível, representa um avanço e acreditamos que 

ela será bem sucedida.

Basicamente é isso.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Abro a palavra aos Conselheiros.  O Ministro Mercadante 

pediu a palavra.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Em primeiro lugar, dar boa tarde a 

todos,  saudar  a  iniciativa  dessa  comissão  que  faz  essa  proposta. 

Quero só destacar alguns pontos e verificar  se ainda é possível  a 

gente  aprimorar  a  iniciativa  no  seguinte  sentido:  a  Constituição 

brasileira estabelece que o Estado é laico, a educação é laica.  A LDB 

fortalece essa convicção.  No entanto, no art. 210 da Constituição, 

que  podemos  tomar  como  referência  para  o  debate  que  estamos 

fazendo  aqui,  estabelece  que  o  ensino  religioso,  de  natureza 

facultativa,  constitui  disciplina  dos  horários  normais  das  escolas 

públicas  do  ensino  fundamental.   Ou  seja,  é  permitido  o  ensino 

religioso na escola pública brasileira, mas tem que ser assegurado o 

caráter facultativo, ou seja, várias opções para que se respeite as 

denominações,  ou,  inclusive,  a  convicção  daqueles  que  não 

professam nenhum tipo de vocação religiosa.



Dito isto,  portanto,  entendo que,  por essa definição da 

própria Constituição e da própria LDB, é possível  que num Estado 

laico, e numa TV pública, que é laica, possamos ter programas de 

natureza religiosa, desde que se assegure o pluralismo.

Agora, acho que tem que ficar bem definido no Conselho 

que esses programas de natureza religiosa não podem ter o caráter 

de proselitismo, de pregação,  de catequese.   Quer  dizer,  não é o 

espaço da TV pública o espaço adequado para esse tipo, isso se faz 

no  culto,  na  igreja  e  hoje  já  têm  inclusive  outros  instrumentos 

midiáticos bastante poderosos que praticam esse tipo de estímulo. 

Então  tem que  se  assegurar  que  essas  reportagens  tenham uma 

abordagem  histórica,  sociológica,  antropológica,  que  elucide,  por 

exemplo, a polêmica de alguns temas sensíveis que a gente possa 

querer saber qual é a vocação, como que é a explicação teológica, ou 

como  é  que  cada  uma  dessas  religiões  abordam  os  temas  de 

interesse da cidadania.

O  que  mais  me  preocupou  da  proposta  é  recebermos 

propostas das igrejas.  Está dito aqui no inciso IV:

Programas produzidos e custeados por grupos religiosos,  

aprovados pelo Conselho Editorial da faixa da diversidade religiosa da  

EBC  e  vinculados  mediante  instrumento  legal  firmado  entre  o  

proponente e a Empresa.

O que menos me preocupa aqui é o...   Isso é a parte 

administrativa que tem cuidar, ou o contrato formal, isso não é o que 

me preocupa, mas sim assegurar o caráter público da emissora.  Não 

sei  se  é  a  nossa  vocação  receber  propostas  que  as  igrejas  vão 

produzir.  Não acho que deva ser.  Nós devemos ter uma equipe de 

reportagem que vai abordar, assegurando aquilo que nós queremos 



expor,  que é a perspectiva histórica, sociológica, antropológica, as 

manifestações de fé, os ritos, alguns temas sensíveis que podemos 

ver como é que cada denominação aborda.  Acho que isso que é o 

novo que a TV possa fazer.   Agora,  acolher  produtos feitos  pelas 

próprias denominações não me parece um bom caminho.  Primeiro, 

vai  colocar  neste  Conselho  uma  dificuldade  muito  grande.   Por 

exemplo, se recusamos uma denominação e aceitamos outra, qual foi 

o critério?  Segundo, o que está dito antes supera o que está dito 

agora.  O que está dito antes é que vamos fazer programas através 

da equipe de reportagem da EBC.  Então vamos atrás para fazer essa 

abordagem cuidadosa, que não tenha esse caráter de proselitismo 

religioso,  de  pregação,  de  catequese,  de  convencimento  e  sim de 

esclarecimento  através  de  uma  abordagem  mais  histórica, 

antropológica, sociológica, histórica.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ministro, essa questão do não proselitismo, da metodologia 

está prevista aqui no art. 3º que quem vai definir essas questões vai 

ser o Conselho Editorial, não vai ser o Conselho Curador quem vai 

fazer isto.

Em segundo lugar, Ministro...

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Só um minutinho.  Aqui não está 

dito.   Aqui  só  está  dito  que  o  Conselho  Editorial  da  faixa  da 

diversidade religiosa é quem vai estabelecer os critérios editoriais, 

mas  não  está  dito  aqui  que  nós  não  faremos  programas  de 

proselitismo, de catequese, de pregação, que não é esse o objetivo 

desses programas.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Mas  isso  foi  muito  discutido  no  âmbito  do  Conselho, 

realmente foi.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Eu estou chegando agora.  A minha 

preocupação é: estou me baseando no que a Constituição estabelece, 

que é um debate que temos com todas as igrejas.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Perdão, 

Ministro.  Acho que faltou um detalhe só que é importante, que é o 

seguinte: concordando com a sua proposta, talvez, de acrescentar na 

parte que fala dos contratos por que contratos.  Porque queremos 

firmar um contrato e nesse contrato diga que a entidade tem que 

obedecer aos princípios e objetivos da EBC.  E entre os princípios e 

objetivos  da EBC está o  veto  ao proselitismo.  Exatamente  a sua 

preocupação, estar lá a questão da pluralidade e da diversidade, tem 

que assegurar.   Então,  portanto,  lá  a gente tem.  Então talvez é 

colocar  contratos  que  assegurem  os  princípios  e  objetivos 

norteadores  da  lei  da  EBC,  porque  lá  está  assegurado  isso.   Era 

justamente a nossa preocupação.  Não sei se contempla a sua ideia, 

porque  a  questão  é  que  se  não  acolhermos  outros  programas  e 

mantivermos  os  atuais  aí  sim  a  gente  não  está  assegurando  a 

pluralidade.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Só estou dizendo o seguinte: o 



MEC  vive  isso  permanentemente.   De  forma  bem  didática,  uma 

professora não tem o direito de entrar numa sala de aula e ler um 

capítulo da Bíblia ou rezar oração qualquer que seja.  Isso não está 

permitido pela  Lei  de Diretrizes  e Bases  da Educação e nem pela 

Constituição brasileira.  Agora, a escola pode oferecer nos horários 

normais, portanto, na grade nossa de programação aqui, de forma 

facultativa,  aqui  está  assegurado,  porque  é  a  interreligiosidade,  a 

pluralidade, uma visão ecumênica das várias denominações, o povo 

tem uma série  de  expressões  da  sua  religiosidade,  isso  pode  ser 

expresso.

No que a TV pública ajudaria nesse caminho, no que ela 

contribuiria?  Se nós fizermos uma abordagem daquilo que não está 

na televisão, porque os outros canais já estão fazendo cultos, ritos. 

Deveríamos  fazer  uma  abordagem  mais  profunda,  histórica, 

antropológica, qual é a história de cada uma dessas denominações, 

como é que elas foram construídas, onde é que elas estão, quais são 

as formas de manifestação de fé do povo brasileiro.  Acho que essa 

abordagem ajudaria mais na reflexão religiosa, no lugar da religião na 

sociedade,  com  total  respeito  à  pluralidade  a  cada  uma  das 

denominações e preservaria o que acho que é um valor fundamental 

da Constituição brasileira,  que é  a  natureza  facultativa  do  espaço 

público.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Ministro, 

concordando com as suas preocupações, acho que foi a preocupação 

inicial  que motivou o  Conselho a  fazer  isso,  a  questão  nossa é a 

seguinte:  esse  programa  com  todas  essas  preocupações  é 

exatamente  o  que  o  Rogério  propôs.   É  exatamente  isso,  com 

consultoria  de  antropólogos  etc.,  a  Secretaria  da  Diversidade 

Religiosa, o Ministério da Cultura também na diversidade, toda essa 



preocupação.  Agora, há um segundo programa, não vou chamar um 

segundo  programa,  mas  uma  segunda  faixa  de  horário,  nessa 

segunda  faixa  de  horário  tendo  em vista  que  existem programas 

religiosos,  que  houve  uma  liminar  da  justiça  que  decidiu  a 

manutenção  desses  programas,  que  houve  manifestação  do 

Congresso  Nacional  nas  suas  duas  casas  de  se  fazer  um decreto 

legislativo sustando os efeitos da decisão do Conselho Curador que 

assim pediu a suspensão,  nós entendemos que o melhor caminho 

para a gente evoluir no sentido que o senhor propõe é a proposta que 

estamos fazendo agora.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Só para deixar bem claro, acho que 

a decisão de vedar é um equívoco insustentável jurídica, política e 

socialmente.   Acho que se fizermos uma abordagem bem feita de 

reportagens bem construídas vamos dar uma grande contribuição e 

respeitando a diversas denominações e de todas as opções no que se 

referem à fé do povo, às crenças religiosas, mas seguramente acho 

que não podemos avançar na direção do proselitismo religioso, da 

pregação,  da  catequese,  porque  ela  viola  claramente  princípios 

constitucionais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  E  se  a  gente  colocar  expressamente  essa  questão  do 

proselitismo aqui na redação, Ministro?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidente, gostaria de fazer uma intervenção.  Acho que o Ministro 

levantou aqui  aspectos, referências que foram muito discutidas no 



início do nosso debate aqui há mais de um ano.  Eu me lembro que a 

primeira  proposição  relativa  a  programas  religiosos  tinha  essas 

referências.  E no debate houve uma contribuição a meu ver muito 

enriquecedora do ex-Ministro da Cultura, Juca Ferreira, em que ele 

defendia, eu me convenci por isso na época, em que ele defendia a 

necessidade de ao veicular programas religiosos que a gente fosse 

capaz de veicular vivências religiosas, não tratarmos a religião como 

algo  externo,  numa  linha  de  interpretação  histórica,  sociológica, 

antropológica,  embora  isso  pudesse  aparecer,  mas  que  era  muito 

importante a gente passar as vivências religiosas.

Entendeu-se  aí  nessa  discussão  que  o  proselitismo, 

entendeu-se  a  palavra  proselitismo  mais  no  sentido  de  uma 

conclamação  explícita  ou  sectária  no  sentido  de  recrutamento  de 

pessoas  para  a  religião;  mas  se  entendeu  também  que  falar  de 

religião sem apresentar as vivências religiosas seria se colocar de um 

ponto de vista externo às religiões.

Na escola está estabelecido que você não pode, ao dar 

aulas de religião, obrigar as pessoas a rezarem ou a fazerem ritos de 

religiões específicas.  Mas num programa de televisão ou de rádio 

apresentar um quadro das religiões sem apresentar as vivências seria 

empobrecer  muito essa caracterização das religiões.  Acho que se 

formou um consenso aqui no Conselho de que você pode transmitir 

vivências  religiosas  sem um propósito  sectário,  sem um propósito 

explicitamente, porque essa coisa do proselitismo, se você vai levar 

em profundidade,  torna-se  um pouco  subjetivo.   Falar  de  alguma 

coisa sem fazer proselitismo dela, sem que se possa construir uma 

caracterização de que você está fazendo proselitismo, os limites não 

são tão bem demarcáveis assim.  Numa intervenção as coisas podem 

ficar muito claras, mas na prática isso pode se tornar problemático.



Em  todo  caso,  penso  que  o  Conselho  venceu  essa 

questão.  Claro que é sempre possível revermos essa questão, mas 

acho que essa questão de divulgar a vivência religiosa foi  alguma 

coisa admitida.

Em relação ao texto aprovado, gostei dessa ressalva que 

o Presidente da EBC mencionou, de que indiquemos que desde que 

respeitados os objetivos e as referências da EBC, acho que não deve 

entrar essa questão do proselitismo porque pode ser...  Na fala do 

Ministro, o proselitismo foi associado à divulgação de vivências e a 

divulgação de vivências não necessariamente constitui proselitismo. 

Fui  convencido  pela  argumentação  do  Juca,  acho  que  foi  uma 

argumentação razoável.

Em todo caso, se a gente aduz explicitamente isso pode 

querer significar para os nossos interlocutores uma redefinição dos 

termos do acordo construído laboriosamente.

Digo isso a cavalheiro porque vou votar a favor do texto 

apenas reivindicando uma adição que me pareceu que foi acordada, a 

memória pode estar me traindo, mas se não me engano foi acordado 

que esses contratos teriam duração de dois  anos,  findos os quais 

poderíamos rever a experiência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Foi um ano.  Mas isso já está previsto aqui.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Isso 

está escrito?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Está.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Então 

passou na minha leitura.

Então, a única ressalva que queria fazer é a seguinte: eu 

vou votar  a  favor  do  texto,  que  isso  possa  ficar  registrado  como 

declaração de voto, porque me parece que foi fruto de uma longa 

construção.  Claro que se fôssemos para o embate jurídico, temos já 

uma  decisão  contrária,  poderíamos  ir  para  o  embate  jurídico  e 

poderíamos até, alguns meses depois, poucos ou muitos, a justiça 

brasileira  não  se  caracteriza  pela  sua  celeridade,  como  todos 

sabemos.  Poderíamos até ganhar e aí os programas atuais seriam 

eliminados.  Os programas atuais vão se manter, redefinidos embora, 

com o tempo limitado, com o tempo diminuído em relação ao tempo 

de  que  dispõe  atualmente  e  com  contrato,  coisa  que  não  tinha, 

estavam há décadas sem contrato.  Então penso que realmente tem 

razão os autores do acordo em registrar que foi um avanço.  Acho 

que às vezes há um certo exagero na caracterização desse avanço, 

mas fica por conta da subjetividade de cada um.

Quero  ressalvar  que  isso  não  corresponde  ao  que 

considero ideal.  A meu ver o ideal era a gente realmente ter um 

programa ecumênico, incluindo vivências, mas completamente sob o 

controle da EBC.  Não foi possível atingir esse ponto, a não ser que a 

gente fosse para o embate jurídico a longo prazo e indefinido, porque 

por mais que estivéssemos conscientes de que a Constituição e a lei 

estavam do nosso lado os juízes podem ter outra concepção.  Cada 

cabeça uma sentença.  É um provérbio da justiça.



Então, penso que o acordo deve ser aprovado, mas queria 

registrar  essa  ressalva  de  que  vou  acompanhar  criticamente  a 

execução  do  processo,  acho  que  outros  conselheiros  também não 

estão  plenamente  satisfeitos,  mas  é  o  que  se  pode  conseguir 

atualmente  com  acordo  geral  de  aplicação  imediata.   Vamos  ter 

programas diversificados, os programas atuais serão profundamente 

redefinidos, então penso que vamos ter um contrato, vamos poder 

reavaliar  o  contrato  daqui  a  um  ano  e  se  quisermos  redefinir  o 

contrato teremos muito mais condições jurídicas para isso, porque 

agora estamos com um contrato juridicamente definido.  Então, tudo 

isso, a meu ver, justifica, com ressalvas, com a minha ressalva pelo 

menos, outros poderão também ter as suas, aprovado esse acordo 

tão  laboriosamente  construído  e  quero  também  registrar  minhas 

congratulações  à  Presidente  do  Conselho  e  a  todos  aqueles  que 

participaram na negociação, que foi uma negociação árdua, de terem 

conseguido.  Quando a coisa é fruto de um acordo, nunca a gente 

consegue  tudo  que  a  gente  pretendia,  sempre  é  necessário  fazer 

concessões de parte a parte.  E como dizia meu velho pai, que era 

um advogado, às vezes mais vale um mau acordo do que uma boa 

querela.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Esse  não  é  um  mau  acordo,  Conselheiro,  faço  essa 

ressalva.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Eu também sou sempre favorável 

ao  acordo,  acho  que  é  melhor  um  acordo  do  que  uma  disputa 

jurídica,  sou  inteiramente  favorável  desde  que  o  acordo  esteja 



compatível com os princípios que inspiram uma TV pública, que tem 

uma lei, que tem no capítulo II uma série de princípios que têm que 

ser absolutamente preservados e assegurados em qualquer acordo 

que  a  gente  venha  a  fazer.   E  o  papel  do  Conselho  Curador  é 

assegurar  exatamente  o  cumprimento  desses  princípios,  desses 

valores.

Uma abordagem histórica, antropológica, sociológica não 

se opõe à vivência religiosa, e eu expressei aqui muita simpatia pela 

expressão  manifestação  da  fé  do  nosso  povo.   Acho  que  as 

manifestações de fé fazem parte essencial do quotidiano da vida de 

milhões  de  brasileiros,  que  devem estar  na  televisão,  devem ser 

valorizados, devem ser expressos, devem ser explicados, discutidos, 

debatidos.   As  festas  religiosas,  as  manifestações  são  tradições 

inclusive históricas antigas e culturais muito profundas e que acho 

que há um grande interesse  inclusive  em conhecer  parte  de  uma 

história pouco revelada.

De qualquer forma, estou inteiramente de acordo com o 

acordo,  feitas  essas  ressalvas,  assegurado  que  seja  respeitada 

integralmente  a  lei,  os  princípios  que  estão  expressos  na  lei, 

particularmente no art. 2º da lei de criação da EBC.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Claro  que 

ciente de todo esse processo desde que essa questão foi pautada pelo 

Conselho e gerou toda repercussão, as discussões e as negociações, 

enfim, eu já antecipo meu voto pela manutenção da resolução, com 

uma  sugestão,  que  quero  fazer  um  adendo  se  possível,  fazer  é 

possível, espero que o Conselho acate enfim.  E uma observação que 

fica valendo como uma declaração de voto também.



Lendo a resolução, o art. 1º, deu-me a sensação de que 

há uma certa inflação, quer dizer, nós saímos de um processo em que 

tínhamos dois programas, e aqui não estou nem levando em conta 

que esses programas por decisão judicial vão continuar, pelo menos 

até  que  isso  se  resolva,  mas  olhando  o  programa  semanal,  os 

interprogramas,  um  programa  semanal  de  trinta  minutos,  mas 

eventualmente acatar para receber propostas e acolher propostas de 

grupos religiosos, enfim, você tem uma faixa religiosa um pouco – 

essa é a minha perspectiva, sem querer ser espírito de porco diante 

da  comissão  e  sem querer  ser  advogado do  diabo,  eu  não  podia 

perder essa aqui agora, sem fazer o papel de advogado do diabo. 

Enfim,  por  isso,  em  função  disso,  gostaria  que  fosse  incluído  na 

resolução  um  artigo  em  que  o  Conselho,  ou  por  iniciativa  do 

Conselho, o Conselho Editorial fizesse, num prazo x, um ano, dois 

anos, uma avaliação da faixa religiosa.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Está aí, um 

ano.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Um ano?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eram dois anos e achamos mais prudente que fosse um. 

Art. 4º.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Está  bom, 

desculpa, é que fiquei tão preso no art. 1º, que me escapou.  Então 

parabéns para a comissão.



Só  quero  insistir,  eu  realmente  achei  que  temos  uma 

faixa religiosa encorpada.  Eu fiz um exercício aqui, só para concluir, 

como  gosto  muito  de  esporte,  criei  uma  faixa  esportiva  e  fiquei 

projetando a faixa esportiva.  Se eu fizesse essa proposta eu não 

teria  coragem de  fazer,  porque  vou  inflacionar  a  grade...   Fiquei 

incomodado porque realmente saímos de uma situação e parece que 

criamos uma situação mais avantajada, mas entendo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Foi  o  possível,  foi  o  necessário  neste  momento,  é  uma 

proposta de transição que será avaliada daqui a um ano.

Muito obrigada.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Em 

primeiro lugar, quero aproveitar para fazer também uma declaração 

de voto dizendo que vou votar a favor dessa resolução aqui.  E como 

membro da Câmara de Jornalismo quero ressaltar que o Conselho 

Editoria da faixa da diversidade religiosa certamente terá que levar 

muito  em conta  o  item I  do  art.  1º,  onde  reza  que haverá  uma 

abordagem  jornalística  a  respeito  de  temas  filosóficos  e  culturais 

ligados à religiosidade.  Então acho que essa definição, que está na 

terceira linha do art. 1º, praticamente define a questão.  Então voto a 

favor dela.

Quero observar, também, que, embora votando a favor 

da resolução, que, na verdade, o nosso Conselho Curador tem dois 



representantes no Conselho e as outras entidades governamentais, 

EBC, diretoria, Ministério da Cultura, todos somados vão a quatro.  É 

um dado curioso que anoto aqui,  mas voto a favor  da resolução, 

porque é uma questão que vem sendo discutida há dois anos, é uma 

questão difícil, como disse o Ministro, e que obedece, a meu ver, a 

lei, que embora curta deve ser cumprida.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ana.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Boa tarde a todos e todas.  Quem acompanhou os debates aqui no 

Conselho  sabe  que  sou  uma  das  pessoas  que,  representando  a 

sociedade  civil,  questionou  muito  essa  questão  da  faixa  religiosa, 

inclusive  representando  posicionamentos  políticos  de  algumas 

organizações e articulações às quais  represento,  mas participei  da 

construção  desse  consenso,  desse  acordo  e  considero  que  foi  o 

máximo que conseguimos neste momento.

Nesse  sentido,  apesar  de,  obviamente,  como  alguns 

conselheiros já se colocaram não concordar plenamente com algumas 

questões que têm no acordo, obviamente que não podemos construir 

se  não  abrirmos  mão  do  que  defendemos,  tem  que  se  fazer 

concessões, foi o que foi possível e acho que na minha posição vou 

votar favorável,  diante do esforço que foi  feito pela comissão, por 

este  Conselho,  por  todos  que  discutiram  aqui,  exaustivo,  para 

chegarmos onde chegamos.  E espero que daqui a um ano possamos 

reavaliar essa faixa religiosa e avançar muito mais, pois considero 

que ainda podemos avançar muito mais.



Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém?

Conselheiro Wagner.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA –  Eu  também 

voto a favor, foi um trabalho muito bem feito, muito discutido por 

muito tempo.  Como não participei desse debate, estranho um pouco 

e não gosto muito dessa ideia de receber programas prontos por cada 

culto religioso.  Receber um programa pronto, você vai receber um 

catecismo, sei lá.  Eu prefiro assim um programa de debate religioso. 

Foi  muito  excitante  o  debate  que  teve  aqui  com  vários  tipos  de 

religião, inclusive apareceu uma bruxa, que fez o maior sucesso.  Eu 

gostei  daquilo.  Gostaria de ver um programa religiosa das partes 

debatendo e defendendo as suas posições.

Receber programa pronto me parece uma coisa um pouco 

estranha, o Ministro tem razão nesse sentido.  É isso.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Diretor de Produção) – Só 

para tranquilizar  os  Conselheiros,  o  Professor  Murilo,  nosso amigo 

Wagner Tiso e o Professor Derengoski.  Na verdade, esse programa 

de  uma  hora  é  um grande  painel  de  reflexão  e  é  um programa 

jornalístico.  A nossa intenção é que ele se aproxime ao máximo do 

que foi realmente aquela audiência pública, com aquela diversidade, 

com aquela riqueza, nisso que o Ministro se referiu, com as questões 



filosóficas, históricas de cada religião, de cada fé.  Essa é a grande 

ideia nossa.  É nesse caminho que caminhamos.

E  nesse  sentido  ele  passa  a  ser  um  programa  que  é 

também de entretenimento, ele deixa de ser um programa religioso e 

passa a ser um programa de entretenimento como outro qualquer, 

onde ali nós vamos debater essas questões.

Estressamos muito essa conversa no Conselho Consultivo 

e o que levou inclusive o Conselho a aprovar, foi o primeiro projeto 

aprovado  dentro  desse  conselho  foi  essa  ideia,  por  conta  dessa 

proposta de que ele será um programa jornalístico, que vai agregar 

conhecimento ao público em geral  sobre tudo o que é tratado ali. 

Então  ele  deixa  de  ser  um programa religioso  e  passa  a  ser  um 

programa de jornalismo, de entretenimento e de conhecimento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém?

Gostaria  de  colocar  em  votação,  mas  gostaria  que  a 

Ministra estivesse na mesa.

Vou fazer então a seguinte proposta.  Tenho a sugestão 

do Ministro Mercadante, que se coloque no item IV do art. 1º, pode 

ser uma vírgula depois do texto que está aí, com a seguinte redação:

Veiculados mediante instrumento legal firmado entre os 

proponentes  e  a  Empresa,  que  assegure  o  compromisso  dos 

princípios estabelecidos no art. 2º da lei número tal.

Perfeito?  Atende, Ministro, a sua preocupação.



CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Evidentemente que não participei 

da discussão da negociação do acordo,  acho que atende,  melhora 

bastante.  Só perguntaria se esse inciso IV do art. 1º, que trata dos 

programas  produzidos  pelas  instituições  religiosas,  se  não  poderia 

entrar  como  disposição  transitória  ao  final  da  lei,  no  art.  6º, 

disposições transitórias.  Ou seja, se nós estamos numa transição, 

esse é um compromisso com a transição.   E o resto  é um corpo 

permanente da lei.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu não tenho nada contra.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – A gente respeita o artigo, só muda 

a apresentação.  Ou seja, os programas das denominações religiosas 

entra como uma disposição transitória ao final do art. 6º da lei.  Art. 

6º e o 6º passa a ser 7º.  E remete à lei que criou os princípios que 

devem ser observados.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Alguém mais?  Sem problemas?

Sueli, bem-vinda, eu não estava na última reunião.



CONSELHEIRA SUELI  NAVARRO –  Queria  fazer  uma 

pergunta.   Eu  posso  me  abster  dessa  votação?   Porque  eu  não 

participei.  E como eu trabalho há muitos anos numa televisão pública 

e  a  minha luta  diária  para  não  aceitar  programas  prontos  é  uma 

batalha,  então eu gostaria  de ter  participado das  discussões,  mas 

estou chegando agora e queria me abster.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Claro.

Podemos  votar  então?   Com  aquelas  sugestões  do 

Ministro  Mercadante,  só  trocando  o  item  IV  como  disposição 

transitória?

Quem aprova o texto da resolução apresentada?  Eu vou 

votar também.

Aprovada.  Muito obrigada, acho que o Conselho deu uma 

demonstração de maturidade nessa questão, página virada, vamos 

fazer o melhor possível, Rogério.  Parabéns.  (Palmas.)

Obrigada também ao Fioravante, que nos ajudou tanto, 

quando a  coisa  apertava  na reunião  ele  tinha  uma saída jurídica. 

Obrigada, Fioravante.

O próximo item é o  Manual Eleições 2012 – Diretrizes e 

Normas Editoriais da EBC.

Passo a palavra ao Nelson.



O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Nereide, 

por favor.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Tradicionalmente, recentemente aprovamos o manual de jornalismo, 

mas,  a cada eleição,  definimos algumas normas que vão além do 

manual de jornalismo.  Então fizemos uma discussão, partimos um 

pouco  do  que  o  Conselho  já  tinha  aprovado  nas  últimas  eleições 

presidenciais, toda a regulamentação da própria EBC, a lei de criação 

da EBC, a questão do que entendemos como jornalismo público, os 

nossos  valores,  os  nossos  princípios,  as  nossas  preocupações  na 

cobertura  e  fizemos  algumas  normas,  um material  curto,  com as 

diretrizes.   Temos  uma  eleição  municipal,  que  acaba  sendo  meio 

restritiva  até  para  a  cobertura  factual  da  televisão  nacional  na 

cobertura  do  telejornal,  mas  pretendemos  fazer  uma  cobertura 

bastante temática, bastante didática, informar bastante as questões 

que preocupam a população brasileira, tentar informar para o cidadão 

como é que ele pode fiscalizar a ação dos prefeitos, porque temos 

instrumentos muito fáceis.  Por exemplo, o portal da transparência é 

muito tranquilo você acessar e ver quanto que cada município recebe, 

o tipo de imposto que ele está recebendo.

Então queremos fazer uma cobertura explicando muito a 

questão do controle, da fiscalização, mostrando bons exemplos em 

cidades com relação à ação do cidadão,  sem entrar  no mérito  da 

questão  política,  para  não  beneficiar  nem  prejudicar  nenhum 

candidato e discutir as questões de saúde, de saúde, de educação, o 

que é federal,  o que é municipal,  o que é estadual, porque existe 

muita  confusão,  as  pessoas  não  entendem  muito  a  separação, 

mesmo da  saúde também,  o  que  é  municipal,  no  que o  governo 

federal  ajuda,  no  que  não  ajuda.   Então  pretendemos  fazer  uma 



cobertura  grande  nos  telejornais  e  nos  programas  jornalísticos 

também.

Fizemos  uma programação,  creio  que  todos  receberam 

antes, leram e queremos dar um quadro geral.  Pretendemos fazer 

uma cobertura com as emissoras parceiras, passarmos as diretrizes 

para  essas  emissoras  para  terem todo  o  cuidado  para  fazer  uma 

cobertura bem isenta e bem temática.

Pretendemos mostrar o Brasil.   Apesar das dificuldades 

que temos para viajar,  queremos fazer uma programação em que 

mostremos como vai ser a eleição em cada estado e pelo menos um 

quadro geral da eleição de todas as capitais brasileiras.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pois não, Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  É 

uma dúvida que me ocorreu em relação à eleição municipal.   Nas 

grandes capitais, geralmente promovem-se debates.  Pergunto se a 

TV Brasil pretenderia entrar nessa parte, e se entrar de que forma 

contemplaria,  porque  tem  municípios  que  tem  milhares  de 

candidatos.  O Rio de Janeiro, por exemplo, tem dez candidatos, ou 

por aí.

De que forma contemplar isso de uma forma imparcial? 

Pensou-se nesse assunto?



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

que estamos pretendendo, por exemplo, é assim.  O Rio de Janeiro 

tem emissora, como o Maranhão tem emissora da TV Brasil.   Eles 

terão uma cobertura local mesmo, inclusive com a possibilidade de 

fazer  debate  ou  entrevista  com todos  os  candidatos  no  telejornal 

local.  Então, nos telejornais locais, a cobertura será mais próxima, 

exatamente pelo fato de ter o telejornal regional.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Outra  dúvida.   Municípios,  como  o  Rio  de  Janeiro,  que  têm  no 

município, de cidades dormitório, também terão eleições.  Como fazer 

isso  para  não  confundir,  inclusive,  o  eleitor.   Por  exemplo,  tem 

eleições municipais,  como Niterói  ou Caxias,  que tem muita gente 

que  votou  em  candidatos  do  Rio  de  Janeiro,  justamente  pela 

proximidade.  Como sanar esse problema.

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

eleição  municipal  tem  uma  dificuldade,  até  a  propaganda  política 

ajuda a confundir, porque na medida em que tem a eleição numa 

capital  e  aquele  programa  é  exibido  em  várias  emissoras,  acaba 

criando uma confusão.  Mas eu acho que nessa postura de ser o mais 

didático com a informação; no local, por exemplo, dá para fazer a 

região  do  entorno  do  Rio  de  Janeiro,  fazer  matérias  dos  grandes 

municípios, com mais de 200.000 eleitores que temos segundo turno, 

acho que teremos uma atenção para esses municípios grandes que 

têm  muito  eleitor  e  precisa  ser  esclarecida  a  questão  da  eleição 

nesses lugares também.

Acho  que  muito  da  informação  mais  detalhada,  vamos 

conseguir dar via Agência Brasil e via página especial das eleições. 



Teremos uma página onde pretendemos ter o máximo de informação 

para o eleitor acessar a respeito, pelo menos de todas as capitais e 

dos grandes municípios brasileiros, quem são os candidatos, qual a 

coligação, as informações básicas sobre os candidatos nos grandes 

municípios brasileiros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ministro Aloisio Mercadante.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Eu queria fazer uma ponderação. 

Já disputei muitas eleições e já fui vítima dos meios de comunicação 

e acho que seria muito ruim para a imagem da EBC se nós viermos a 

ter algum deslize na questão da cobertura eleitoral, exatamente por 

ser  uma  televisão  pública,  e  que  não  pode  ter  qualquer  tipo  de 

alinhamento partidário de qualquer natureza.

Como temos uma inserção muito pequena, do ponto de 

vista  municipal  –  estamos  falando  em  duas  ou  três  cidades 

importantes, mas no conjunto o país tem mais de 5.500 municípios –, 

acho que devíamos entrar de outra forma nesse tema, que é fazer 

um ciclo de discussões sobre os grandes temas urbanos do Brasil.  E 

não tratar  nem de debate de candidato,  porque não tem nenhum 

impacto na eleição se tiver um debate ou não na EBC, não vamos 

alterar nenhuma eleição, não temos público para isso.  Acho que não 

faz sentido, e devíamos nos preservar integralmente nesse momento.

A nossa cobertura é nacional.  Nós vamos ajudar muito 

mais  os  eleitores  da  cidadania  brasileira,  se  aprofundarmos  o 

diagnóstico do debate sobre os grandes desafios urbanos do Brasil: a 



questão da sustentabilidade, a questão da mobilidade, o problema da 

participação  cidadã,  o  problema da  saúde pública,  o  problema da 

administração, deficiência administrativos, os problemas financeiros, 

orçamentários.   Poderíamos  dar  uma  grande  contribuição  nos 

diferenciando integralmente, porque não temos inserção para fazer 

isso.   Se  tivéssemos  capilaridade,  devíamos  ter  uma política  para 

acompanhar a eleição loca.  Mas como não temos, por que vamos 

entrar em três cidades do Brasil?

Eu realmente proponho que a gente não entre na agenda 

eleitoral propriamente dita, e preserve a EBC, e ela entre na eleição 

com uma discussão dos grandes temas urbanos do país durante esse 

período eleitoral.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Ministro, acho que não ficou claro.  Na realidade, o que está previsto 

nas normas é exatamente a discussão dos grandes temas.  Estamos 

falando  que  a  cobertura  é  temática,  tenha  relação  e  previsão  de 

vários  programas  discutindo  igual  a  essas  questões  que o  senhor 

disse.

O que nos referimos é que a TV Brasil no Rio de Janeiro, 

que era a antiga TVE, tem um jornal local, e esse jornal local, nas 

últimas eleições, não fez debate, mas no jornal determinou, sei lá, 

dez ou quinze minutos e entrevistou os candidatos ao governo, e os 

candidatos  ao  senado  –  sem  a  menor  chance  de  prejudicar  ou 

beneficiar alguém, porque era o mesmo tema.



CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Deixa  eu  ponderar  uma coisa. 

Como a nossa cobertura não é municipalizada.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Não.  Essa cobertura é municipalizada, porque estou falando de jornal 

local.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Mas só jornal  local  não pega o 

grande Rio de Janeiro?

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Não, mas é o jornal local que cobre os assuntos do Rio de Janeiro. 

Então, assim, a gente não vai...  Tanto que na cobertura nacional...

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado  da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Um debate  com candidatos  ao 

governo do estado, se tiver isonomia numa entrevista, com todos, 

com temas, etc., acho que é uma coisa bem razoável.  O que eu digo 

é o seguinte: pela informação que foi dada aqui, acho que o Mário 

que colocou, a nossa programação vai vazar para outros municípios. 

Não temos como entrevistar todos os candidatos a prefeito, de todos 

os municípios.  E mais do que ajudar, acho que vamos complicar o 

processo  eleitoral,  além de  não  termos  uma audiência  que  tenha 

realmente significado eleitoral.



Então,  ao  invés  de  trabalhar  com os  candidatos  nessa 

eleição, que acho que a gente não tem peso para definir o que é que 

seja, e preservar a emissora, dado que só temos inserções em três 

municípios do país, a sugestão que faço é outra, que façamos uma 

programação  nacional,  de  toda  a  rede,  durante  todo  o  período 

eleitoral, aprofundando os grandes temas urbanos que devem pautar 

a discussão.

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

isso, ministro.  Em momento nenhum, tanto que a gente...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Justamente 

com  esse  ponto  de  vista  é  que  se  definiu  que  a  prioridade  da 

cobertura  dos  veículos  da  EBC  será  temática,  com  informação  e 

elementos que levem o telespectador ouvinte, ou internauta, a refletir 

sobre os grandes temas da agenda municipal que afetam sua vida e o 

futuro das cidades: “o cidadão deve ser informado sobre o papel do 

município  nas  políticas  públicas,  como  a  saúde,  a  educação,  a 

segurança pública, a mobilidade urbana, o meio ambiente e direitos 

humanos,  especialmente  aqueles  relacionados  aos  objetivos  do 

milênio da ONU.  Também devem pautar a cobertura dos veículos da 

EBC os diversos aspectos referentes à legislação eleitoral, o acesso à 

informação  sobre  os  recursos,  investimentos  e  contratações  feitas 

pelas  prefeituras;  o  uso  de  ferramentas  de  controle  público  e  as 

formas de participação social existentes.”

Essa é a nossa cobertura nacional.

Agora, também temos os jornais locais que dialogam com 

as suas comunidades.  Independente de ser a cobertura mais ampla 



ou mais estreita, há um diálogo que ele tem como a comunidade; e 

pode  haver  uma demanda.   E  aí  a  gente  acrescentou  a  questão, 

talvez  com  os  candidatos  não  seja  uma  coisa  ou  factível  ou 

interessante,  mas  discutir  com os  elaboradores  dos  programas  de 

governo,  estabelecer  o  tema  –  vamos  debater  educação  com  os 

elaboradores dos programas de governo dos candidatos, e fazer um 

programa efetivamente de debate temático –, é isso que estamos 

propondo  como  acessório,  especialmente  para  as  nossas  praças, 

Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, se conseguirmos viabilizar a 

geração local.

CONSELHEIRO  ALOIZIO  MERCADANTE (Ministro  de 

Estado da Ciência e Tecnologia) – Deixa eu só ponderar, mais uma 

vez.  Debate entre candidatos é uma coisa bastante difícil, mediação, 

direito de resposta, etc., para preservar uma instituição que tem as 

limitações que temos e o caráter que nós temos.  Eu acho que talvez 

o que posamos fazer, no limite, nessas cidades, é dar o direito de 

uma entrevista com o mesmo tempo, para todos os candidatos, onde 

possam expor os seus programas.  Uma entrevista com o mesmo 

tempo para cada um dos candidatos é uma coisa possível, que não 

gera nenhum tipo de complicação; e com regras claras, que qualquer 

ofensa vai dar o direito de resposta, tal como a lei estabelece, aí eu 

acho que preserva.  Acho que é o nosso limite.  Mais do que isso é 

complicado.

E,  por  exemplo,  se  formos  fazer  cobertura  dos 

candidatos, tem problema todo dia, porque cobriu mais um ou tratou 

um tema melhor do que o outro, etc., já entra na legislação eleitoral, 

o juiz já se manifesta etc., e vamos gerar um passivo que não vamos 

resolver nada na eleição e podemos ter um ônus importante para a 

EBC, que é sempre alvo de ataques especulativos de toda natureza.



Então,  eu  colocaria,  no  limite,  nessas  três  cidades, 

exclusivamente,  que  fizéssemos  entrevistas  com os  candidatos  ou 

coordenadores de programa, para tratar de temas reflexivos sobre as 

questões urbanas mais relevantes.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Não.  O senhor pode ficar tranquilo, porque na primeira conversa que 

tive  com  o  Nelson  sobre  eleição  eu  falei,  Nelson,  somos  uma 

emissora  pública  nacional,  não  temos  como  entrar  no  varejo  da 

cobertura local, municipal e nem nos interessa.  Então, está muito 

claro.  É porque ele me perguntou a questão do jornalismo local.  Nós 

demos  essa  margem,  mas  todas  as  vezes,  também  na  eleição 

passada, fizemos entrevistas diferenciadas, não fizemos debate.  O 

debate,  por  causa  dessa  questão  do  tempo,  ele  nem  rende,  em 

termos  de  informação  para  o  telespectador,  acho  que  é  pobre. 

Então, essa entrevista rende melhor.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Nereide, só 

para esclarecer.   A gente só não excluiu a possibilidade de, só não 

exclui,  e  pensamos  em  excluir,  para  não  sermos  atacados  pelo 

contrário a essa questão.  Estou dizendo atacado em nossa norma, 

não  significa  que  vamos  ter  condições  factíveis  de  fazer  como  o 

senhor está observando realmente.  Mas se colocássemos na norma 

que  não  teríamos  debate,  da  mesma maneira  que  colocamos  em 

nosso manual de redação que ele tem setenta páginas e apenas foi 

criticado o fato de não fazermos cobertura com câmera escondida, 

que estamos excluindo, iriam apontar para nós e dizer, olha, a TV 

pública, que devia fazer debate, não sei o que, promover, etc., etc., 

está vedando o debate na TV pública.



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

no  caso  do  manual,  a  gente  nem proíbe  a  utilização  de  câmera, 

falamos que vamos usar em casos extremos, que vamos evitar essa 

banalização  de  ficar  usando  câmera;  e  já  deu  uma  grande 

repercussão por causa dessa informação deturpada de uma restrição 

que fazemos a  uma utilização que vai  ser  usada,  como o  senhor 

disse,  como  no  caso  do  debate,  muitas  vezes  usada  de  forma 

negativa.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  A  sua 

preocupação é a mesma nossa, pode ter certeza.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Só  queria  relembrar,  na  eleição  passada,  não  sei  qual 

eleição era, que houve aqui no conselho um corte, tais e tais partidos 

serão entrevistados, os candidatos e tal não.  Eu lembro que votei 

contra isso, e depois teve que se fazer na marra.  Então, eu acho que 

temos  que  ter  muito  cuidado  com  isso,  Nereide.   Essa  coisa  da 

maioria não dá mais.

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

for fazer,  vamos fazer com todo mundo.  Tanto que nem falamos 

dessa  questão.   Onde  tem  representação,  não  citamos  isso 

exatamente por que para fazer faz com todo mudo.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Tudo  bem.   Eu  fui  voto  vencido  naquela  ocasião,  mas 

realmente...  Acho que foi o Plínio de Arruda Sampaio que ficou de 

fora, quer dizer, depois a justiça até obrigou.  Então, vamos evitar 

esse tipo de coisas realmente.

Conselheira Ana.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Só aquela recomendação que a gente recebeu, inclusive encaminhei 

para  a  Ouvidoria,  que  é  com  relação  à  questão  da  cobertura,  a 

equidade  de  gêneros  na  cobertura.   Os  veículos  tradicionais  de 

comunicação eles não veiculam, não abordam com profundidade a 

questão da mulher, da representação da mulher, a participação das 

mulheres como candidatas, a ausência do cumprimento de cotas.  Eu 

considero  que  é  um  momento  fundamental  para  a  EBC,  com  a 

prioridade  na  discussão  dos  direitos  humanos,  apostar  numa 

cobertura que tenha esse caráter.

Eu li e fiquei...  Mas só para reforçar, porque considero 

que é um diferencial.

CONSELHEIRA SUELI NAVARRO – Eu concordo com o 

ministro.  Acho preocupante; a gente enfrenta na TV Câmara essa 

questão há anos, e são 513 deputados e 20 partidos; e vigiando um o 

outro.  Eles vigiam dia e noite.  Então, nós temos essa experiência lá 

dentro, e todas as eleições a gente acostuma fazer isso, acostuma 

acontecer esse tipo de coisas.



Então, eu sugiro, Nereide, tem uma forma interessante, 

que o ministro colocou e que vou mais além; juntando uma proposta 

do Ministro com o Nelson Breve, nós fazemos debates com os temas, 

mas com representantes dos partidos e não com o candidato.  Não 

chamamos o candidato, chamamos os representantes dos partidos, 

que aí  fica  melhor.   O presidente,  às  vezes,  não  pode,  porque o 

presidente do partido está envolvido na campanha, está não sei o 

que; mas sempre pode alguém que está envolvido, dentro do partido, 

que participou da elaboração do programa de alguma forma, e que 

conhece o partido há anos, e que sabe o que o partido vai defender 

para o município, e que sabe o que o partido vai defender na área de 

saúde  para  aquele  município;  e  sabe  e  conhece  o  partido 

nacionalmente.

Podemos fazer vários debates.  Nós fizemos com todos os 

partidos.

Essa  questão  que  nossa  presidente  coloca  é  muito 

importante,  não  podemos  deixar  ninguém  de  fora  –  dois 

representantes,  um  representante  partidário  é  partido.   Podemos 

gostar  ou  não  gostar,  eles  estão  lá,  são  representados,  e  são 

reconhecidos  como  partido.   No  momento  em que  é  reconhecido 

como partido, não podemos deixar de fora.  Só isso.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu acho 

que está bem orientado o manual das eleições.  Só queria aduzir uma 

referência  que  vem sendo reiterada  pelo  conselho  em função  das 

propostas que vêm da Câmara do Jornalismo, que é a questão da 

controvérsia.   Isso  está  implícito  em determinado  momento,  mas 

quando se diz que vai fazer uma cobertura que garanta a pluralidade, 

a diversidade, porém penso que a controvérsia é alguma coisa que 



suscita muito interesse na sociedade por razões óbvias.  Uma coisa é 

entrevistar um candidato, que vai vender o seu peixe, e as perguntas 

sempre têm que ser politicamente corretas, e não podem induzir a 

perda do candidato.  São perguntas que por mais estimulantes que 

sejam sempre tem que ter um parâmetro, para não favorecer um em 

desfavor dos outros.

Mas a controvérsia,  assegurada a presença de diversos 

partidos  ou de diversos  representantes,  é  uma coisa que dá uma 

dinâmica  à  cobertura  eleitoral  que  pode  fazer  uma  diferença  em 

relação a outras televisões.

Penso  que  se  trabalhássemos  essa  questão  da 

controvérsia com ênfase, seria positivo para a cobertura jornalística 

da EBC.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS DERENGOSKI –  Vou 

ser  breve  também,  mas  quero  concordar  inteiramente  com  as 

palavras  do  Ministro  Mercadante,  que  devemos  focar  a  televisão 

pública  em  cima  dos  grandes  problemas  urbanos.   O  nosso 

Conselheiro Martins, que está ali e é lá da nossa Marcopolo, sabe bem 

o problema que é hoje a mobilidade urbana.  Todas as cidades estão 

preocupadas com isso.  Estou dando esse exemplo, para reforçar o 

que ele tem dito aqui.

E acho que esses debates pessoais, com personalidades 

políticas,  o  Ministro  Mercadante,  que  tem  uma  longa  experiência 

eleitoral, de vitórias e talvez de derrotas, sabe que muitas vezes são 

problemáticos  infrutíferos.   Por  exemplo,  eu  vou  ser  breve  para 

contar um debate do qual eu participei, em que um dos candidatos 

era gago.  Ele era gago.  E nós perguntávamos aos outros e os outros 



respondiam e o gago só dizia o seguinte: ma, ma, ma, vo, vo, vo, 

não, não deixam eu falar.  E depois que terminou o debate, que foi 

feita  a  pesquisa,  aquele  cidadão  foi  o  mais  apreciado  pelos 

telespectadores.

Então,  muitas coisas fora do normal  acontecem nesses 

debates.    Eu acho que temos que focar  os  problemas nacionais, 

estaduais,  locais,  principalmente  dos  candidatos  aos  executivos, 

porque vereadores vamos ter mais de cem mil, ao que parece.

Era isso.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Bem lembrado que no jornalismo, a gente pode programar uma coisa 

e sair completamente distinto do que é programado.  Acho que o que 

Daniel fala é muito importante, não só em termos da eleição que vem 

agora, ou a posterior.  É necessário que a TV pública apareça fazendo 

polêmica.  Toda vez que a gente se reúne na Câmara de Jornalismo 

falamos sobre isso.  É importante não só na área política, na área 

internacional, mas em tudo; é isso que vai fazer aumentar audiência 

e ganhar um público novo.

Na  verdade,  com  o  perdão  do  que  direi,  o  que  está 

havendo na TV brasileira hoje é um pouco de mesmice; mesmo nas 

TVs a cabo, com algumas exceções.  É necessário, nesse momento, 

pensar nesses termos.  Tudo a favor de uma polêmica.

Até lembrando a mãe italiana, quando fala para o filho, 

faça  polêmica  filho.   É  isso  que  vai  dar  a  motivação  para  o 

telespectador ligado à TV Brasil.



Nesse  sentido,  uma coisa  que  não  ficou  claro,  quando 

você falou, Sueli, em relação à TV Câmara, pergunto se falava em 

relação a eleições para o Legislativo, que tipo de eleições se referia?

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Nós  fazemos 

cobertura de todas as eleições.

Agora, a cobertura, essa cobertura que o Ministro falou, 

não fazemos cobertura porque nem temos condição, é uma televisão 

nacional.   A  gente  se  coloca,  a  TV Câmara  se  coloca,  sempre se 

colocou no debate nacional, porque temos que nos colocar no debate 

nacional  e  com clareza.   E  mostrar  para  a  população,  olha,  tem 

partidos e tem diferenças; existe diferença entre um partido e outro. 

Se pegar o programa de um partido e de outro, vamos encontrar as 

diferenças.  Nós que convivemos com a política dia e noite, vemos 

que não são tão sutis.  Quando parte para o debate, se é para a 

saúde, o que acha de saúde, o que acha para a educação, qual a sua 

proposta  de  educação  para  o  município,  qual  a  sua  proposta 

claramente.  E aí eu coloco ele.   E aí o debate é importantíssimo, e 

as  diferenças,  aí  que entramos  e  não para  colocar  uma casca de 

banana para o candidato escorregar, ou fazer uma pergunta.  Nesse 

debate, a gente não vai conseguir ser diferente e cumprir com nossa 

missão, que não é essa.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só 

queria observar que quem já trabalhou em debates e fez marketing 

político, coisa que eu não faço hoje, sabe que o telespectador, com o 

excesso de polêmicas, ele não gosta e procura se afastar, inclusive 

daqueles que sejam mais contraditórios e agressivos.  Pelo contrário, 

ele gosta das pessoas mais soft.  Então, é preciso ter muito cuidado, 



eu insisto nisso, se vai se fazer essa questão do debate.  E volto a 

dizer que deveríamos aprofundar os temas, basicamente os temas.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Só 

uma observação.  O jornalismo não é aquilo que se faz muito hoje, 

aquela pegadinha.  O objetivo, quando ele sai orientado pelo editor, 

ah,  pega  fulano,  isso  não  é  jornalismo,  é  outra  coisa.   É  uma 

deformação  do  jornalismo,  o  jornalismo  não  é  isso.   Agora,  a 

polêmica,não, o debate, isso é outra coisa.  E o contraditório, que não 

existe por aí.

Nós temos que aprovar esse manual hoje, nesse formato? 

Isso são diretrizes ou não?

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Temos que aprovar esse manual hoje nesse formato, Ana?  Ou isso é 

informativo?  Só diretrizes ou não?  Não?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Se a Câmara de Jornalismo não fizer questão de fazer um 

debate interno...

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Acho que da outra vez teve uma discussão e aprovação do Conselho.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Mas  acho  que  não  devemos  fechar  isso  aqui,  são 

diretrizes...

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Só 

tenho algumas dúvidas, Nereide, no ponto 5, nas linhas de ação da 

EBC  tem  entrevistas  especiais  com  candidatos  a  prefeito  e 

responsáveis  pelos  programas  de  governo.   O  texto  não  está  se 

referindo exatamente a esse título, não é dito aqui se vai ser feito ou 

não.  Imagino que não.  “A TV Brasil buscará realizar entrevistas e 

debates nos telejornais ou programas locais, em São Luiz”.  Mas nada 

tem a ver esse texto com o título desse item.

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

isso  que  gerou  todo  o  debate.   Na  realidade,  está  restrito. 

Entrevistas especiais com candidatos a prefeito e responsáveis pelos 

programas de governo.  A TV Brasil  buscará realizar entrevistas e 

debates  em  telejornais  e/ou  programas  locais,  em  São  Luiz  do 

Maranhão,  Rio  de  Janeiro,  com  cobertura  de  espaço  nas 

programações de São Paulo com a mesma finalidade.

Cobertura  especial,  quer  dizer,  não  estamos  deixando 

claro que não é debate nacional, que pode ser com o candidato ou 

com o  coordenador  do  programa de  governo,  como foi  dito  aqui. 

Então, não é uma...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A questão 

que ela  está perguntando é que não confere com linhas de ação. 

Acredito que seja isso.  Ou seja, são outras ações, na verdade.  Acho 



que o título é que está equivocado.  São outras ações que devem ser. 

Acredito que seja isso.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Linha temática.  Diretrizes editoriais, cobertura temática.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Talvez colocar em outro lugar e deixar claro que se acontecer de ter 

entrevista com os responsáveis pelos programas serão feitas dessa 

forma.  Sairia desse item, imagino.

No Item 6, de recomendações gerais, pesquisas eleitorais. 

“As pesquisas eleitorais não pautarão a cobertura da EBC”.  Isso quer 

dizer que não é prioridade ou não vai aparecer?

A  mesma  coisa  como  denúncias:  não  serão  foco  da 

cobertura.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Essa foi uma grande discussão, porque se formos dar, no Repórter 

Brasil, as pesquisas de opinião de todas as capitais, com a sequência 

que tem que ser dada, porque não podemos dar uma pesquisa num 

mês e depois não dar a outra pesquisa.  Então, se pegarmos todos os 

institutos que fazem campanhas, que fazem pesquisas e começarmos 

a dar  no telejornal,  Pesquisa Ibope para o  Rio  de  Janeiro,  aí  dá; 

Pesquisa Datafolha para o Rio de Janeiro, aí dá; pesquisa tal.  Vamos 

fazer um jornal só de pesquisa.



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Posso 

acrescentar  um aparte?   Lembro  que  uma vez  eu  entrevistei  um 

cientista político aqui na UNB, sobre campanhas eleitorais e ele dizia 

que a cobertura de campanhas eleitorais parece narração de Fórmula 

1: quem está na frente e quem está atrás, quem vem, porque não 

foi, a estratégia, o que precisa fazer.

Então, aqui não está dizendo que não vamos fazer, está 

dizendo que essa não é a  nossa pauta,  ou seja,  estamos sempre 

acompanhando e sendo conduzido como anda, como está mais, está 

menos, etc.  e tal,  o que toma grande parte da cobertura política 

tradicional.

Em relação às denúncias, vale a mesma coisa.  A questão 

é que não é o nosso foco de cobertura, não estaremos em cima disso, 

porque a nossa prioridade é aquela que demos lá atrás, de fazer o 

esclarecimento para as pessoas sobre as políticas públicas ligadas às 

questões  urbanas.   Portanto,  essa  é  nossa  prioridade.   Agora, 

jornalismo é  jornalismo,  às  vezes  não ignora fato,  jornalismo que 

ignora fato não é jornalismo.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – A 

Rádio MEC FM fará uma cobertura discreta.  Não sei o que é isso. 

São  esses  termos  vagos.   Eu  acho  que  dá  margem  a  várias 

interpretações.

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

que a rádio não tem jornalismo.  Ela só toca música.   Então,  na 

realidade o  que está  chamando de discreto  é  uma informação de 



serviço.  É para dar o serviço.  A informação, olha, você tem...  Está 

chamando de discreto é isso,não é cobertura de notícia da eleição.

CONSELHEIRA  HELENA CHAGAS (Ministra  de  Estado 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social) – Só para organizar a 

discussão, porque não ficou claro para mim, temos que aprovar hoje 

essas  normas,  o  conselho  vai  fazer  algum tipo  de  sugestão  para 

incorporar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Eu  tenho uma proposta.   Podemos  aprovar,  da  mesma 

maneira, nos mesmos moldes que aprovamos o manual de redação. 

Eu  sou  a  guarda  das  sugestões  do  conselho,  vamos  dizer  assim. 

Tudo que o conselho está sugerindo, eu me comprometo, junto com o 

Antônio,  de  acrescentar  ou  melhorar,  ou  rever.   Pode ser  assim? 

Senão, teremos mais uma reunião para aprovar.

Acho que esse modelo deu muito certo com o manual de 

redação e podemos fazer isso.

CONSELHEIRA  HELENA CHAGAS (Ministra  de  Estado 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social) – Eu proponho isso, que 

a  gente  aprove  o  documento,  sem  prejuízo  de  alguma  resolução 

posterior deste Conselho.  Até porque estou achando ele bom.  Na 

verdade,  como  diretora  da  EBC,  fiz  a  primeira  regulamentação 

eleitoral do jornalismo da empresa, e tenho certa familiaridade com 

esse assunto.  Eu acho que deveríamos aprovar e dar à diretoria de 

jornalismo os instrumentos que ela precisa para trabalhar.



Acho, também, que não cabe ao conselho, talvez, descer 

a uma coisa muito detalhada, ah, vamos ter debate, não vamos ter 

debate.  Eu concordo com o Ministro Mercadante nas ponderações 

dele a respeito, também considero que entrevista cumpre muito mais 

a  função  da  TV  pública  do  que  o  debate,  o  debate  é  uma coisa 

totalmente  sem  controle;  eu  já  organizei  debates  em  outras 

emissoras  e  sei  como  é  difícil,  complicado  fazer.   Agora,  se 

porventura em São Luiz ou no Rio encontrarmos uma circunstância 

muito especial, vamos fazer um debate sobre educação no município, 

ou uma coisa temática bem amarrada, também não sei se o conselho 

deve proibir, banir o debate.

A  mesma coisa  em relação  às  pesquisas  eleitorais.   A 

norma me parece que está sendo mantida, o que sempre fizemos, 

não  vamos  fazer  pesquisa,  nossa  cobertura  não  é  focada  em 

pesquisa,  a  notícia  para  a  gente  não  é  a  pesquisa.   Agora,  não 

podemos também ignorar a pesquisa, porque nas eleições brasileiras, 

todas, a pesquisa tem um papel importante, sim, a pesquisa acaba... 

É aquela profecia autorrealizável, o sujeito está bem na pesquisa, ele 

ganha mais espaço, arrecada mais.  É um fato relevante, que não 

devemos omitir esse fato relevante do nosso leitor, espectador.

Então, acho que devemos dar, sempre explicando quem 

encomendou, quem fez, se é registrada.  Jamais dar a pesquisa em 

primeira  mão,  porque  não  encomendamos  e  não  pagamos;  só  a 

imprensa comercial, as empresas comerciais é que fazem e vamos ter 

sempre pesquisa de segunda mão.  Sempre esclarecendo, mas acho 

que  não  tem  nada  demais  noticiar  uma  pesquisa  ou  outra,  bem 

contextualizada.

A minha sugestão já está aqui incluída, mas até poderia 

propor  que  esticássemos  mais,  é  na  questão  do  espaço  para  as 



eleições  legislativas,  porque  em  toda  eleição,  de  presidente  a 

prefeito,  a  ênfase  na  eleição  do  prefeito  é  uma  coisa  imensa, 

personalista; e a eleição legislativa, câmara, senado, assembleias e 

câmaras  de  vereadores,  acaba  ficando  em  segundo  plano.   E 

sabemos  que  as  consequências  disso,  para  a  cidadania,  para  a 

política, para o exercício da cidadania do eleitor...

Enfim,  resumidamente,  voto  por  aprovar  o  documento 

logo, hoje, e dar instrumentos para Nereide trabalhar.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  – Eu queria 

aproveitar  a  oportunidade  para  tranquilizar  o  conselho.   Tem 

funcionado.  Será a terceira eleição que vamos cobrir,  e nas duas 

anteriores,  com um regramento parecido com este,  estipulado por 

norma, e sem ainda a existência do manual, ou seja, com o manual 

da Radiobrás ainda, não me lembro de nenhum fato que tenha tido 

relevância  na  cobertura  das  eleições  que marcasse negativamente 

aquilo que fizemos, tanto em 2008, quanto em 2010.

Eu faço essa lembrança positiva, de que até agora tem 

dado  certo.   As  diretrizes  macro  estão  sendo  mantidas  nesse 

documento,  o Departamento  de Jornalismo mantém aquilo  que foi 

feito  nos  anos  anteriores,  que  para  nós,  inclusive,  é  uma 

tranquilidade.  Tem funcionado.

E também gostaria de fazer uma ressalva aqui, de que 

falamos muito da televisão, mas esses princípios não valem apenas 

para a televisão,  também valerão para o rádio e também valerão 

para  a  internet.   Sempre  levantamos  uma  página  específica  da 

internet  em  época  de  eleição,  um  hotsite de  eleição  que  é  um 



agregado de todo nosso material.  Tudo que sai na agência, televisão, 

rádio, a gente puxa para o mesmo lugar e o eleitor tem acesso.

E  também  vou  lembrar  que  em  2008,  fizemos  uma 

experiência que foi muito interessante, da interatividade no dia da 

eleição.   Como  é  que  se  deu  isso?   Durante  o  programa,  que 

colocamos no ar, do momento em que se fecharam as urnas, às cinco 

da tarde, até o final da apuração, nas vinte e sete capitais, ficamos 

no ar o tempo inteiro.  É uma coisa que as emissoras comerciais, 

hoje em dia,não fazem mais.   Ficamos no ar  o tempo todo,  com 

debates sobre o assunto, entrando de vários lugares do país, no caso 

da eleição municipal; e não saindo, fazendo da festa do voto, da festa 

da democracia, algo importante para o país, dando essa relevância 

que em outros lugares não tem mais.  Cobertura conjunta rádio e 

televisão, e também internet, e com uma interatividade que foi feita 

pela internet mesmo.

Em nossa página na internet, no nosso hotsite, o eleitor, 

o  também  telespectador  podia  clicar,  e  ao  clicar  o  mecanismo 

eletrônico jogava na tela da televisão a cidade que ele tinha escolhido 

para ver a apuração naquele momento.  A cidade que fosse, qualquer 

um dos 5.500 municípios, estava interligado com o site dos tribunais 

regionais e do tribunal superior; o sujeito clicava, na casa dele, quero 

ver  Jaboatão  dos  Guararapes  agora,  e  a  informação  era  dada  no 

momento em que a gente abrir  para exigir  no ar.   Não tínhamos 

sequer  o  controle  sobre  a  cidade  que  estava  indo  para  o  ar,  o 

controle era do telespectador.

Isso  fez  com  que  aparecesse  em  rede  nacional  uma 

quantidade de informações  sobre  a  cobertura  de cidades  que não 

costumam ter destaques e que estava provado era de interesse do 

telespectador.



A gente não teve oportunidade de falar sobre isso ainda. 

O mecanismo funcionou, e hoje em dia temos até mais possibilidade; 

temos  a  TV  digital,  mais  desenvolvida.   Enfim,  temos  chance  de 

tentar,  embora  o  tempo  seja  escasso,  ver  que  outra  espécie  de 

surpresa a gente poderia criar nesse sentido, de no dia da eleição 

fazer  algo  que  fosse  chamativo  nesse  ponto,  sem  ter  nenhuma 

espécie  de  influência  sobre  o  resultado  para  esse  ou  para  aquele 

candidato, mas sim nesse sentido que estou fazendo referência aqui.

Obrigado.

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

para finalizar, não sei se mais alguém vai querer falar alguma coisa, 

mas só para dizer que é minha segunda experiência numa cobertura 

de eleição.  Como ele nos lembrou, nunca tivemos problemas nas 

eleições  anteriores.   Essa  questão  da  cobertura  temática,  da 

cobertura legislativa, da informação, está tudo nessas normas.  Nós 

falamos do debate mais como uma possibilidade, mas é uma coisa 

que não estamos pretendendo fazer, não é uma busca que vamos 

ter,  de forma alguma; e a preocupação também de discutir  essas 

questões  que  preocupam  todos  os  municípios  brasileiros  nesses 

assuntos  de  mobilidade,  saúde,  educação,  sustentabilidade,  essas 

questões todas.  Vamos fazer uma cobertura muito temática, muito 

voltada para esses temas.

Podem ficar bem tranquilos.

E sobre a questão da polêmica, não sei se têm assistido 

no  telejornal,  temos  feito  muitos  debatidos  nos  telejornais,  como 

sempre pediram que fizéssemos.



CONSELHEIRO JOAO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Boa tarde.  Eu achei excelente esse material, e penso que a sugestão 

do Ministro Mercadante é muito interessante, já que as TVs normais, 

comerciais  e tudo, cobrem muito a disputa do ponto de vista dos 

pretendentes.  Essa é uma eleição muito local, da vila, do bairro, da 

juventude, das pessoas de diferentes idades.  E se realmente a TV 

Brasil e o Sistema EBC puder cobrir os assuntos mais pertinentes às 

pessoas que moram nas cidades, nas vilas e nos distritos, isso será 

uma contribuição muito salutar,  porque não há um esclarecimento 

muito preciso do que é o vereador, do que é o prefeito, do que ele 

faz, do que ele trata.  Muitas vezes há uma confusão com os cargos 

estaduais, com os cargos federais; com assuntos que envolvem, por 

exemplo, temas nacionais, com, por exemplo, segurança, transporte 

público, que envolve o local, o estadual, e federal.

Temos dois meses e pouco para a eleição e, se pudermos 

ter essa linha aqui geral, ao invés dos debates puder tratar desses 

assuntos pertinentes às cidades, às vilas e aos distritos, o Sistema 

EBC  estará  dando  uma  contribuição  importantíssima.   Talvez  até 

contribuindo com a educação cívica e política, de realmente dar um 

traço dos conceitos de república e da construção, para aquele cidadão 

que muitas vezes vive os problemas ou em São Paulo, ou em São 

Luiz ou em Porto Alegre, em Salvador, ou em Cuiabá, mas que não 

sabe muito bem como encaminhar soluções dos problemas que ele 

tem todos os dias.  Ou seja, o buraco, a falta de asfaltamento ou 

condições  de saneamento,  ou a violência  contra  a  mulher  na  sua 

cidade,  ou  contra  homossexuais,  como  é  o  caso  da  Bahia,  líder 

nacional em violência contra homossexuais.



Então, na realidade, a discussão sobre temas fundantes 

do Brasil, nessa eleição, das cidades e dos municípios, pode ganhar 

um tempo enorme, já que as outras emissoras farão debates com as 

restrições  que  ouvimos  aqui,  pergunta,  resposta,  pegadinha, 

preparação para um ganhar e outro perder.  Penso que o Sistema da 

EBC pode fugir disso, inovar, e, ao mesmo tempo, aproximar esse 

cidadão ou essa cidadã que está nas cidades, já que a maioria da 

população brasileira está nas cidades, e nas vilas e no distrito rural, 

para  que  se  possa  discutir,  na  realidade,  como  a  partir  desses 

lugares,  o  lugar  onde  se  mora,  o  lugar  onde  se  vive,  podemos 

aperfeiçoar a democracia e o país.

Penso  que  a  sugestão  que  foi  reforçada  também  pela 

Ministra Helena, pode ser fundamental para fazer algo diferente na 

seleção, já que a EBC tem uma experiência diferenciada, e positiva, 

podendo alongar e ampliar isso.

CONSEHLEIRA  CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO – 

Rapidinho.  Eu concordo com o documento.  Acho que dá para confiar 

mesmo.  Vocês têm experiência, já cobriram; e todos que estão aqui 

já vem de uma história longa.

Só  queria  destacar  uma  coisa,  Nereide.   O  debate  é 

importantíssimo, não podemos tirar o debate, gente.  A TV pública 

tem que fazer o debate,  não podemos ter  medo de fazer  debate. 

Temos que enfrentar o debate.  A forma, como o Ministro falou, como 

vamos fazer esse debate tem que ser uma forma diferente, não pode 

ser a mesma, e nem ser da forma como estamos acostumados a ver 

os debates não televisões comerciais.



Outra questão importante,  como a Helena colocou, que 

ninguém lembra que existe o Legislativo nas eleições.  Eu falo, eu 

digo lá na televisão, e nós mais que a EBC, mas a EBC é uma TV 

pública  e  a  TV  pública  tem  que  pensar  no  todo,  e  as  televisões 

comerciais  cobrem,  quando  é  para  presidente  da  república  é  o 

presidente da república,  no máximo senador e o governador – no 

máximo.  O deputado federal, os partidos, as proporções partidárias, 

toda a questão que vai...  Por isso a população não consegue, é isso 

que você estava falando, ela não consegue entender o papel de cada 

um.   O vereador  até  ela  entende,  porque está  muito  próxima do 

vereador e do prefeito; ela sabe exatamente o que o prefeito e o 

vereador vão fazer por ela; saiu daí ela começa a ficar distante, vai lá 

longe, o governador ela sabe um pouquinho.

Então, precisamos pensar nisso.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES – Eu queria só fazer uma observação.  Eu não entendo 

nada de debate.  Isso aí para mim é pouco mais do que grego, mas 

gostei da colocação da Helena, e da D. Nereida.  Se isso já foi feito 

com  sucesso  no  passado,  e  não  houve  problemas,  ocorreu  tudo 

tranquilamente, acho que precisa se fazer é buscar o que se fez no 

passado, acrescentando uma melhoria, que é o que chamamos em 

linguagem da indústria, a inovação incremental.  Não é a inovação 

radical,  onde você vira a mesa de cabeça para baixo.   Essa, em 

política, eu não entendo, mas acho que é muito perigoso.

Então, essa inovação incremental, sabendo que o passado 

nos deu uma boa experiência.  O que nós podemos agregar e fazer 

melhor do que nós fizemos, para sermos ótimos ou excelentes.  É 

isso aí.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém?

Vamos  votar,  então,  o  documento,  ressalvadas  as 

contribuições dos conselheiros.

OK.  Aprovado.  Parabéns.

Dra. Nereide, parabéns também.

Consulto  os  conselheiros  se  querem  tomar  um  café. 

Temos os informes do Sr. Nelson Breve.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não vou 

dar grandes informes, porque acho que o principal é o balanço da Rio 

+ 20.  Se quiserem a gente mostra o vídeo, são cinco minutos, e 

vamos para o café.

Podem passar o vídeo então.

(Vídeo Rio + 20)



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Vou  retomar  a  reunião.   Antes  do  filme,  vou  passar  a 

palavra  ao  Conselheiro  Mário  Augusto,  que  me  reclamou  que  eu 

cortei a palavra dele.  Não foi minha intenção, conselheiro.

Por favor, retomamos com a sua palavra.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  É 

em  Assuntos  Gerais.   Eu  queria  lembrar  que  no  ano  passado 

aprovamos uma moção favorável à manutenção do Programa Voz do 

Brasil no horário de 19 às 20h.   Então, nesse momento, a Câmara 

dos Deputados está rediscutindo, que isso é um tema que está em 

pauta há muito tempo, a flexibilização da Voz do Brasil.  Acho que 

temos, nesse momento, que voltar a falar sobre o assunto.

Particularmente, acho que devemos nos congratular com 

o Deputado Gilmar Tatto, que ontem pediu vista para discutir melhor 

a questão.  Seria chover no molhado, mas o Programa Voz do Brasil é 

um programa de 73 anos e sabemos que tem grande audiência, não 

nas  cidades,  mas,  sobretudo,  no  interior;  e  em  algumas  cidades 

também,  fora  do  eixo  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.   E  como  a 

flexibilização é defendida pelo projeto  lá,  seria na prática – e em 

outra  oportunidade  já  falamos  sobre  isso  –  o  início  do  fim  do 

Programa  Voz  do  Brasil,  que  inclusive  é  um  programa  que  se 

modernizou,  é  jornalístico  importante.   E  particularmente,  quando 

ouço  a  Voz  do  Brasil,  obtenho  informações  maiores,  melhores  e 

maiores até do que em outros canais comerciais.

Então,  acho  que  é  importante  a  manutenção  desse 

programa  no  horário  das  19  às  20h.   E  digo  a  vocês  todos, 



conselheiras  e  conselheiros,  que  devemos  voltar  a  reafirmar  esse 

tema, e nos congratular  com o Deputado Gilmar Tatto,  que pediu 

vista  do  processo,  que  estava  para  ser  votado.   Se  não  fosse  a 

intervenção dele, seria talvez um momento de maior reflexão e maior 

debate, pois vai se votar novamente na Câmara um projeto que mal 

está sendo discutido, está sendo mal encaminhado para discussão, 

não levando em conta que grande parte do povo brasileiro que obtém 

informação no horário tradicional de 19 às 2h.  A flexibilização atende 

a outros interesses.

É isso.  Seria reforçar a posição que já tomamos no ano 

passado.  Já adotamos no ano passado, e agora com uma moção ao 

Deputado Gilmar Tatto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu passo, então,  a palavra ao Presidente Nelson Breve, 

para retomarmos o filme da Rio + 20.  Vamos tentar de novo.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Agora é 

radiodifusão.    Nós  tentamos  via  novas  mídias  e  não  deu  certo. 

Agora vamos ver se dá certo.

(Vídeo Rio + 20)

Só para concluir os números estão todos aí.  Aqui tem o 

que selecionamos; esclarecendo só a questão da Rádio Cúpula.  Essa 

foi  uma rádio que era prevista para funcionar apenas na internet, 

mas aí na empolgação os movimentos sociais resolveram levar um 

transmissor e antena e transmitir para aquela região, onde ao lado 

tem o Santos Dumont.  Evidente que a Anatel já tinha um sistema de 



rastreamento e na hora que descobriu um sinal fora do esquadro, 

eles baixaram lá para fechar.  Era domingo, de noite já, quando me 

ligaram  do  Minicom  para  dizer  o  seguinte:  olha,  vocês  precisam 

ajudar a resolver o problema.  Eu liguei para o Edu, que estava lá 

justamente para resolver todos os problemas que tivessem e disse a 

ele: Edu, resolva.  Ele disse: olha, do ponto de vista político, não tem 

problema, precisávamos ver do ponto de vista legal, técnico, etc..  E 

baixou para lá e conseguimos resolver.

Assim, não teria solução se o Edu não tivesse lembrado, 

com  sua  vasta  experiência  de  rádio:  olha,  tem  alguma  rádio 

comunitária por aqui?  E aí arrumaram um transmissor de uma rádio 

comunitária que estava legal, tudo certinho, bonitinho e levaram para 

lá.  E aí assumimos.  Foi a nossa nova emissora de rádio.  E todo o 

pessoal, até imaginando os índios com arco e flecha atrás deles, da 

Anatel  e  do Ministério  das  Comunicações,  nos  agradeceram muito 

pela gentileza e achamos que fizemos exatamente a nossa obrigação, 

aquilo que o próprio conselho curador havia nos colocado para dar 

todo apoio à Cúpula dos Povos.

Então, só concluir que até o Ministro Mercadante trouxe 

uma  proposta  que  acho  muito  boa,  o  pessoal  do  comitê  de 

programação vai avaliar, que é o seguinte: a Rio + 20 como ponto de 

partida, ou seja, vamos continuar a discussão.  Agora acabou a festa? 

Não acabou, está começando e vamos continuar com essa temática 

que eu acho que é importante; algumas pessoas não perceberam que 

por mais que os governos tivessem a dificuldade de fazer um acordo 

político mais ambicioso, mas a sociedade avançou muito e mostrou 

isso lá na Rio + 20, tanto empresarial quanto da sociedade civil e das 

organizações.



É isso.  Acho que cumprimos a nossa missão, a missão 

que foi dada aqui pelo conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Tendo 

sido  eu,  que  na  reunião  anterior  pedi  ao  Eduardo  que  fizesse  a 

explanação do projeto de cobertura da Rio + 20, só tenho a dizer que 

realmente a cobertura foi sensacional.  Gostei muito mesmo.  E como 

diz o presidente, isso é um ponto de partida.  Houve divergências, 

talvez alguns grupos empresariais devastadores da floresta tenham 

tentado absorver a autoridade dentro da conferência, e outros grupos 

que não são tão puros assim, mas de qualquer maneira a questão foi 

colocada para a população, para a sociedade e isso vai se prolongar 

através  do  tempo  e  esperamos  que  até  a  Rio  +  40  a  questão 

ambiental  esteja  sendo  enfocado,  principalmente  pelas  novas 

gerações.  Até porque se não defendermos o meio ambiente, como 

está bem mostrado ali no documentário, as novas gerações cobrarão 

um preço por isso.  Elas cobrarão e partirão para novas ações, talvez 

mais radicais.

O Brasil se destacou na questão do meio ambiente, está 

de parabéns o governo brasileiro, a EBC, a diretoria e os funcionários 

da EBC, da rádio e da televisão, por terem feito um trabalho de bom 

nível.

Obrigado.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto e depois o Eduardo.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Mais ou menos nessa mesma tônica.  Foi muito boa a cobertura e 

também é importante ressaltar o seguinte aspecto.  A Cúpula dos 

Povos foi mostrada na TV e na NBE, não de uma forma folclorizada. 

A  questão  é  que  alguns  outros  canais,  que  não  quero  citar, 

mostraram,  mas  de  uma  forma  folclorizada  a  Cúpula  dos  Povos, 

quando é uma coisa muito séria.  Então, nesse sentido, acho que a 

TV  pública  deu  uma  demonstração  de  maturidade.   E  também, 

Nelson, em relação à Rádio Cúpula, quando eles fecharam, até de 

forma ilegal, porque se utilizaram da Polícia Militar, e a Polícia Militar 

não poderia fazer esse tipo de ação.  No caso seria a Polícia Federal. 

Isso foi uma ilegalidade cometida.

Agora,  não  sei,  tecnicamente,  parece-me  que  de  um 

modo  geral  os  argumentos  contra  as  rádios  comunitárias  são  no 

sentido de que elas atrapalham os aviões, as torres.  Mas nesse caso 

a Rádio Globo, que também na mesma área do Aterro, seria a mesma 

coisa.  As rádios comunitárias dizem que isso não é argumento, isso é 

o argumento de quem é contra esse tipo de espaço, contra as rádios 

comunitárias.

Então, é muito importante que tenhamos essa informação 

mais  correta  tecnicamente.   Acho  que  esse  não  serve  como 

argumento para tirar do ar as rádios comunitárias.

Mais uma vez parabéns ao jornalismo da EBC.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eduardo.

O SR.  EDUARDO CASTRO (Diretor  Geral)  –  Só  para 

fazer o registro que continua no ar o site rio20.ebc.com.br.  Quem 

quiser dar uma olhada, quem não teve oportunidade de ver ao vivo, o 

que  a  rádio  fez,  participação  popular,  lá  tem muito  vídeo,  muito, 

muito vídeo feito pela população que agregamos a esse conteúdo. 

Ele está no ar.  E também no lado da nossa prestação de serviço ao 

governo  federal,  no  site  da  NBR,  também  estão  no  ar  todos  os 

vídeos, que foram produzidos.

Também  para  agradecer  ao  trabalho,  pois  foram  400 

funcionários que estiveram trabalhando, da EBC e a CERP, a família 

da  comunicação  pública  envolvida;  Roberto  Gontijo  foi  o  nosso 

comandante em chefe no campo de batalha, que está ali.   Quero 

agradecer  em  nome  de  todos,  pois  o  trabalho  de  montagem  da 

estrutura começou no dia 16 de maio.  Quer dizer, para ficar uns 15 

dias,  teve um trabalho físico de um mês anterior,  fora o trabalho 

intelectual, de dar as condições e tal.  Foi a maior conferência que a 

ONU já fez, e acho que tivemos êxito naquilo que nos propusemos a 

fazer,  tanto  perante  a  ONU,  quanto  ao  Governo  federal,  e, 

principalmente, ao nosso usuário final que é o cidadão brasileiro.

Agradeço as  palavras  do Conselho,  e  estendo,  claro,  a 

todos os que participaram da cobertura.  Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Guilherme Strozi.



CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Boa tarde a todas e todos.  Também queria parabenizar a cobertura 

da EBC, sobre a Rio + 20 e a Cúpula dos Povos.  Achei  que foi, 

talvez,  uma  das  maiores  coberturas  nacionais  sobre  esses  dois 

eventos.

Reforçando o que o Eduardo colocou agora, a participação 

popular, a participação colaborativa em toda essa cobertura foi muito 

grande.  Cerca de mil conteúdos foram publicados dentro do hotsite 

da EBC e 10% dele foi enviado pelo cidadão, em vídeos, fotos, textos, 

relatos.  Acredito que tenha sido a maior cobertura colaborativa sobre 

a Rio + 20, a Cúpula dos Povos, que teve no país.  Pelo menos onde 

a maior concentração de conteúdo colaborativo pode ser encontrada 

num site que ainda está no ar.

Acho que foi o diferencial.  Os canais da EBC trabalharam 

todos em conjunto; eu também participei dessa cobertura aqui em 

Brasília.  Então, foi uma experiência sensacional, que acho pode ser 

repetida em todos grandes eventos.

Queria fazer uma observação em relação ao slogan, que 

era veiculado bastante na TV Brasil, e que em minha opinião vai um 

pouco  de  encontro  às  diretrizes  propostas  e  relacionadas  à 

sustentabilidade.  O slogan é: O Planeta É Seu, Use com Consciência. 

Em minha opinião ele vai um pouco de encontro a uma perspectiva 

de pensar o planeta terra como algo que está relacionado a todos os 

seres  humanos  que  vivem aqui.   Então,  às  vezes  era  um pouco 

engraçado ver o slogan do TV Brasil dizendo que o planeta é meu, 

para eu usar com consciência,  e logo em seguida tem um debate 

sensacional  sobre  sustentabilidade,  com  dois  ou  três  profissionais 

colocando que o Planeta não é nosso, que a gente não tem que usar 



o planeta.  Então, ficava um pouco paradoxal.  Mas seria só isso, 

porque essa vinheta era veiculada por várias vezes e quando dava 

continuidade a algum debate sobre o assunto, eu sentia um pouco 

um paradoxo em relação a essas duas mensagens.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Martins.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS – Eu queria comentar exatamente sobre o que se passou 

lá na Rio + 20, em função do meio ambiente.  Hoje, nós, na indústria 

de transporte,  que é talvez uma das indústrias  que mais  poluem, 

ônibus, caminhão, automóvel, moto é que mais contaminam o meio 

ambiente.

Então, os investimentos que hoje estão sendo feitos no 

setor  de  mobilidade,  e  esse,  viu,  Nelson,  é  um  artigo  muito 

importante, talvez a EBC dedicar uma reportagem sobre mobilidade, 

aliando a mobilidade ao meio ambiente.  Para termos uma ideia, hoje 

nós investimos muito pesado na montagem de protótipos.  Já fizemos 

ônibus com célula de combustível a hidrogênio.  É um ônibus que 

custa caro, vai de dois milhões a três milhões de dólares num caso 

desses.  Mas é viável, tem três ou quatro carros entregues em São 

Paulo,  funcionando  perfeitamente.   Já  temos  ônibus  operados 

integralmente com etanol, que são combustíveis alternativos, além 

de ônibus híbridos e os trólebus elétricos que hoje já rodam em São 

Paulo.

Então,  esse  novo  sistema  de  combustível,  que  vocês 

devem ter já ouvido falar, o Euro 5, a partir de janeiro desse ano 



todos os motores diesel brasileiros têm que estar enquadrados nas 

normas Euro 5.  Evidentemente é um produto de 18% a 20% mais 

caro, porque usa tanques de ureia para purificação da contaminação 

ambiental.   E para dar  uma proporção,  seis  ônibus ou caminhões 

Euro 5 poluem igual a um Euro 3, que era o anterior.  Quer dizer, 

vejam  o  pulo  que  o  Brasil  deu  em  termos  de  recuperação  da 

contaminação  ambiental.   É  um  negócio  espetacular.   Está  todo 

mundo berrando, porque não tem o diesel S50 da Petrobras, mas eu 

diria, olha, nem tudo que se faz resolve no dia seguinte.  Vamos ter 

que aguentar um tempo, algum problema de abastecimento, mas o 

fato  é  que  estamos  partindo  para  uma  recuperação  do  meio 

ambiental.

Se  as  indústrias  não  se  conscientizarem  de  que  a 

contaminação ambiental vai destruir o planeta, vamos chegar daqui a 

um pouco, porque hoje a nossa idade média está quase 80 anos, e 

tem gente de 70 jogando na ponta esquerda do Corinthians; mas se 

não cuidarmos, as pessoas com 45, 50 anos vão começar uma fase 

decrescente, com doenças pulmonares, problemas estomacais etc.

Então, eu acho, mestre, que seria muito bom fazermos 

uma reportagem, um troço que estimule a nação a ter cuidado com o 

meio ambiente.  Hoje, o Ibama, e todo mundo bate, não, porque não 

deixa construir hidrelétrica, não sei o que mais; quer dizer, o Ibama 

apanha de tudo quanto é jeito.  Mas o negócio não é bem assim. 

Tem  muita  coisa  que  o  Ibama  tem  razão,  muitas  coisas  são 

exageradas, mas outras coisas eles têm razão, e se não cuidarmos da 

contaminação ambiental  e  da mobilidade – aquilo  que eu falei  na 

outra reunião.  Esses dias eu estava no elevador da Fiesp, e está lá, 

hoje estamos ótimos, 180 quilômetros de congestionamento.  Poxa, 

sabe lá o que é 180 quilômetros de congestionamento?  Automóveis, 



ônibus e caminhões parados, com os motores funcionamento, sem 

andar para frente.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Quando eu 

era repórter, que cobria trânsito em São Paulo, 140 a gente chamava 

de caos no trânsito.  Depois teve uma determinação: não é possível, 

caos não é isso, não chega a ser um caos.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS – Hoje 180 é considerado normal, ótimo; abaixo de 180 é 

excelente.

Então, a gente vê a que ponto chegamos.  São dados do 

Ministério  das  Cidades:  no  ano  de  2002,  dez  anos  atrás,  a  frota 

veicular brasileira era 35 milhões e 700 mil veículos; dez anos depois 

são  70  milhões  e  300.   Ou  seja,  100%  a  mais.   Pergunto:  a 

infraestrutura acompanhou 100% a mais?

A  infraestrutura  não  melhorou  15%,  e  por  isso  temos 

esses congestionamentos que danificam o meio ambiente, e se não 

houver uma solução para isso, vamos acabar, cada dia, em situação 

pior, liquidando com a nossa saúde, liquidado com o meio ambiente e 

com a alegria de viver.

É isso aí.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Eu vi  a 

Nereide anotando ali.  Portanto, o senhor pode ficar tranquilo que ela 

anotou sobre a sua sugestão.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vocês vão me permitir, pois vou pegar um gancho na fala 

do Conselheiro Martins, não para falar sobre o meio ambiente, que 

não entendo nada disso.  Mas começa a me preocupar essa questão, 

assim, de sugestões de programas.  Acho que são muito bem-vindas, 

temos  uma  pluralidade  de  profissões,  de  interesses,  etc.,  que  só 

contribuem evidentemente.  Mas eu acho que temos que pensar um 

mecanismo mais eficiente, de contribuir nesse sentido.

Eu tenho recebido do Conselheiro Takashi duas sugestões 

de programas vindas da Câmara de Cultura, Ciência e Meio Ambiente. 

Eu sei que o conselheiro, hoje, na Câmara de Rádio, o pessoal de 

Brasília,  o  Sartorello,  mencionou  que  o  Conselheiro  João  Jorge 

também conversou com ele sobre programação musical das rádios da 

EBC.

Eu gostaria de trazer à reflexão dos senhores, e acho que 

temos que nos debruçar sobre isso, como tornar mais efetiva esse 

tipo de contribuição.  No limite, até que ponto os conselheiros devem, 

ou podem ou individualmente  ou  através  do conselho  encaminhar 

suas sugestões.  É uma reflexão que eu faço e peço que possamos 

amadurecer esse tipo de coisa.

Não estou criticando absolutamente, só estou pensando; 

enquanto o Conselheiro  Martins  falava  aí,  eu fiquei  pensando que 

pode se perder uma contribuição maravilhosa, na verdade.  Então, 

gostaria que pudéssemos refletir sobre isso, de maneira mais efetiva, 

sobre as contribuições.



CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS –  Essa  que  o  Conselheiro  Takashi  deu,  programa para 

estimular  a  iniciação  científica,  se  coaduna  exatamente  com esse 

problema ambiental.  O enobrecimento dos motores, das turbinas, de 

tudo isso, é altamente científico.  Quer dizer, isso aí não é feito em 

fundo de quintal,  não é  tirar  coelho de cartola.   Isso  implica  em 

investimentos,  implica  em  tecnologias  superespeciais  que  se 

enquadram exatamente nesse tema.  Esse tema ambiental é um dos 

itens de uma iniciação científica, mas você tem razão, efetivamente 

deveriam talvez selecionar.  E o que é importante, presidente, não é 

falar,  é  mostrar  exemplos,  ir  às  empresas  e  verificar  o  que  as 

empresas  estão  fazendo,  quanto  elas  estão  investindo  e  quais  os 

resultados que estamos dando sobre isso aí.

Ainda há pouco estive falando com a D. Maria da Penha, a 

respeito exatamente desse programa que estamos fazendo dentro do 

transporte, para as pessoas com deficiência.  A partir do ano 2014, 

todo ônibus  urbano vai  ter  que ser  equipado com instrumento de 

acessibilidade.  E a esses micros escolares, como disse, da Ministra 

Maria  do  Rosário,  todos  esses  ônibus  que  estamos  fazendo  são 

equipados,  não  com rampa  de  acesso,  mas  com uma plataforma 

plana,  onde a pessoa chega com sua cadeira  de rodas,  levanta e 

entra para dentro do ônibus.  É negócio de primeiro mundo.

Então,  tudo  isso  faz  parte  dessa  iniciação  científica,  o 

cuidado com a saúde, o cuidado com o meio ambiente, facilitar a vida 

das pessoas com deficiência.  Acho que isso é um pacote de coisas 

que enobrecem e melhoram a nossa maneira de viver.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só para complementar a minha reflexão anterior, gostaria 



de,  nesse  momento,  já  formar  um  grupo  de  conselheiros  para 

pensarmos essa minha preocupação.  Talvez uns três conselheiros 

que pudessem se reunir ou trocar e-mails.  A minha reflexão é nesse 

sentido.  Acabo de receber contribuições das câmaras, o conselheiro 

está trazendo outra sugestão, o Conselheiro João Jorge também vai 

trazer.  Depois, como é que vai ser?  Isso vai ser como sugestão 

simplesmente?  Como vamos encaminhar isso?

A minha sugestão é de que se forme um grupo para ver 

como se dará esse encaminhamento, que força ele terá ou não.

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

me permite?  Na condição de Presidente do Comitê de Programação 

nesse momento, uma consideração que gostaria que fosse levada em 

conta pelos conselheiros, é que não há espaço para todas as boas 

ideias, porque temos apenas 24 horas de programação.  Não há.  São 

tantas  as  que  recebemos,  e  diariamente  recebemos  também 

sugestões de programas, e aqui não falo evidentemente apenas pelo 

que é sugerido pelo conselho, mas tudo que é sugerido é levado ao 

Comitê de Programação.  E isso não necessariamente se transforma 

em  programa,  mas  influencia  nas  decisões  que  tomamos 

mensalmente na hora de definir não só aquilo que vamos fazer como 

aquilo que vamos comprar.  Essa é uma segurança que gostaria de 

passar ao Conselho.  Muitas vezes chega sugestão de programa que 

nos  alerta  ou como tema ou como pegada,  como jeito  de ver  as 

coisas,  que  vai  se  refletir  em outro  programa.   Para  pegar  esse 

exemplo aqui, acabei de me lembrar, nesse informe da Câmara de 

Cultura, Ciência e Meio Ambiente, e eu vi o Ildeu aqui mais cedo, mas 

há uma sugestão que nos foi apresentada pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, para patrocinar um  pitching, um programa de ciência e 

tecnologia.



Quer  dizer,  o  input do  Conselho  Curador,  é  até  um 

agradecimento que faço, não é só no sentido de programa.  Isso aqui 

de  repente  não  é  um  programa  de  televisão,  mas  é  série  de 

interprogramas na rádio.  Enfim, o que eu quero dizer é isso, que são 

sempre  bem-vindos  e  bem  aproveitados,  mesmo  que  não  se 

transformem na ideia original daquele programa que é sugerido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vou tentar explicar melhor a minha preocupação.  Aqui no 

conselho nós temos que ser “mulher de César” todo tempo.  Todo 

tempo.  Daqui a pouco podem dizer, ah, o conselheiro tal inventou 

esse programa, ah, o conselheiro quer o programa não sei do que. 

Eu acho que temos que ter muito cuidado com isso.  É uma reflexão 

particular  minha,  pessoal;  e  trago  essa  minha  preocupação  aos 

conselheiros.   Sinceramente,  eu  insisto  nisso.   Acho  que  não 

podemos, mesmo vindo da Câmara.  Acho que temos que deixar bem 

claro  que  tipo  de contribuição  é  essa  aqui,  é  para  ideias,  é  para 

programas feitos, de onde vem, porque vem.

Espero que os conselheiros me entendam.

Professor Murilo, por favor.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Acho muito 

oportuna a sua observação, porque é sempre muito tentador, ainda 

mais  estando aqui  no Conselho Curador,  porque todo mundo tem 

ideia.  Então, é sempre muito tentador pensar e bolar programas.



O  meu  raciocínio  vai  em  direção  à  preocupação  da 

Presidente,  porque  de  certa  forma  já  vínhamos  fazendo  isso,  as 

câmaras iam começando a criar certa metodologia.  Então, a ideia 

que tivemos de contratar as consultorias acadêmicas e tal.  O grande 

papel do conselho é ter uma visão mais sistêmica da programação, e 

não pontual; até porque os especialistas não somos nós.  Eu sempre 

digo que na medida em que este conselho funcionar como conselho 

de  especialistas,  gente  que  vem  da  área  de  comunicação,  que 

supostamente  é  jornalista,  esse  conselho  começa  a  perder  a 

finalidade  dele,  porque  ele  não  pode  ser  um  conselho  tão 

especializado a ponto de querer ser conselho mão na massa.  Ele tem 

que ter a sua visão ampla, capaz de ter essa possibilidade de olhar a 

programação do ponto de vista mais geral, e aí, sim tentar orientar 

com suas  observações,  se  possível  amparado  por  especialistas  da 

própria casa ou de fora, como temos tentado fazer.

Eu já vinha pensando nisso.  Por exemplo, na Câmara de 

Jornalismo, temos feito discussões sobre o telejornal, a questão da 

crítica e tal, mas é sempre na tentativa de fazer uma contribuição 

mais geral ao invés de dizer vamos fazer um programa assim ou um 

programa assado, vamos fazer um programa de debate.

Então, acho muito interessante, se não o conselho corre o 

risco de hiperespecializar e virar um superconselho de programação 

da TV Brasil, quando na realidade o nosso papel não é esse.  Não é 

esse.  Claro que vamos poder olhar as programações com os olhares 

especializados.  Eu lembro aqui da ex-Conselheira Lucia Braga, que 

eu participei com ela daquilo primeiro estudo sobre a programação 

infantil.  Foi sensacional ver o que uma neurocientista, como ela vai 

olhar  uma programação infantil  na  perspectiva  cognitiva  e  afetiva 

como ela fez.  Esse é o papel que devemos ter.



Eu queria ir nessa direção, para não nos perdermos de 

repente nas câmaras, em sendo tão específicos a ponto de começar a 

sugerir programas e perder essa visão que é a visão mais sistêmica, 

mais generalista da programação.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Eu compartilho dessa 

preocupação, concordo.  Se a comissão for criada, eu gostaria de me 

candidatar a ela.  Na verdade, essa preocupação não é nova, como 

disse o professor Murilo.  Por exemplo, no começo do ano passado eu 

troquei  umas  ideias  com o  nosso  então  diretor  de  administração, 

dizendo, olha, tem uma coisa nessa nossa metodologia – na época 

estava começando no conselho –, ou na falta de metodologia que me 

deixa extremamente incomodado, que é o seguinte.  A diretoria da 

EBC  traz  aqui  propostas,  razoavelmente  prontas,  apenas  para  o 

conselho apreciar.   No máximo a gente concorda ou discordas e na 

maioria  das  vezes  a  gente  concordava  porque  a  proposta  estava 

razoavelmente pronta.

Fazendo uma analogia com a construção de imóvel, o que 

estava acontecendo?   A diretoria da EBC tinha todo o trabalho de 

fazer  projeto  arquitetônico,  com  todos  os  detalhes,  tudo  bem 

pensado,  trazia  aqui  para  o  conselho e  ficávamos discutindo se a 

fechadura, se a maçaneta da cor dourada estava boa ou se deveria 

ser prateada.  Eu disse, olha, estamos agindo de forma errada.  Acho 

que  deveríamos  ter  uma  intervenção  metodológica  que  fosse, 

deveríamos ter uma participação anterior, antes que a diretoria da 

EBC, com todo mérito, todo respeito e todo trabalho que os diretores 

têm, viessem já com a proposta praticamente pronta, à qual apenas 

nos  caberia  dizer  parabéns,  o trabalho está ótimo.   Essa foi  uma 

preocupação.



Quando  começamos  as  discussões  aqui  na  Câmara  de 

Cultura, Ciência e Meio Ambiente, e também na Câmara de Direitos 

Humanos, essa foi a primeira questão que discutimos; antes mesmo 

de começarmos a discutir  as propostas dos programas, a primeira 

questão foi: será que cabe ao conselho curador elaborar propostas? 

E, no calor do debate, pelo sim e pelo não, a concussão é mais ou 

menos o seguinte:  como é que esses programas surgem, como a 

programação da EBC surge?  Ela não cai do céu, ela surge porque 

alguém  raciocinou,  alguém  propôs,  alguém  discutiu  e  alguém  na 

equipe de programação da EBC, muito competentemente, fez todo 

detalhamento  necessário.   Ora,  se alguém sugeriu  e  esse  alguém 

pode ter sido um funcionário da EBC, pode ter sido um artista ou 

pode ter sido uma pessoa que não tem nada a ver com a EBC, por 

que os conselheiros não podem sugerir?

Então,  esse  foi  o  ponto  de  partida,  ao  começarmos  a 

discutir os programas, as propostas de programas.  Claro que é uma 

situação um pouco constrangedora, porque na hora que uma Câmara 

de  Conselheiros  chega  e  diz,  olha,  temos  interesse  aqui  em 

programas de iniciação científica, por mais que possa estar errada, 

acaba tendo um peso muito grande na decisão da diretoria.   Nós 

reconhecemos,  talvez  essa  irregularidade.   Mas,  por  outro  lado, 

devemos lembrar que na regulamentação da EBC diz o seguinte, que 

a diretoria da EBC não precisa acatar todas as decisões do Conselho 

Curador.  Na verdade, o Conselho Curador elabora diretrizes e deve 

convencer  a  diretoria,  ou  seja,  é  uma  imposição  cogente  para  a 

diretoria  atacar.   Ou  seja,  nós  devemos  elaborar  propostas  e 

devemos mostrar que elas são racionais, interessantes e necessárias; 

fazer uma demonstração suficiente para que a diretoria diga OK, nós 

concordamos e vamos implementar.



Então,  nesse  sentido,  não  fico  constrangido  em 

apresentarmos as propostas.

Indo  para  a  questão  da  Ana,  concordo,  sim  que 

precisamos  ter  metodologias,  e,  de  novo,  se  for  formada  tal 

comissão, gostaria de me candidatar a participar dela.  E digo mais, 

mesmo a contratação de consultores, como disse o Professor Murilo, 

tínhamos que fazer de uma forma mais metódica.  O que acontece 

atualmente?   Nós  indicamos  profissionais,  acabamos  contratando 

profissionais por notório saber, mas às vezes nós erramos.  Por quê? 

Por uma série de fatores, que não vou entrar no mérito.  Mas acho 

que deveríamos ter  uma metodologia do seguinte  tipo.   Antes  de 

contratar  um  profissional,  deveríamos,  talvez,  fazer  um  pequeno 

seminário.   Por  exemplo,  digamos  que  queiramos  contratar  um 

consultor para a área de interatividade.  Eu conheço alguns nomes, 

que talvez sejam bons e talvez não sejam os melhores, mas ao invés 

de me arriscar a indicar um nome, seria melhor a EBC organizar um 

pequeno seminário e convidar todos os nomes em evidência nessa 

área para que apresentem suas ideias,  suas  propostas,  e  a partir 

desse debate, escolheríamos o consultor a ser contratado.  

Acho que isso seria mais aderente à Lei das Licitações, e 

a gente correria menos riscos jurídicos, técnicos etc.

Tudo  isso  são  aspectos  de  metodologia  que  concordo 

devemos discutir.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS – Presidente,  eu acho que isso que o Takashi coloca é 

correto.   Uma  sugestão  do  Conselho  não  é  de  formar  alguma 

imposição.   Aí  a  executiva  da  EBC  decide  o  que  ela  quer  fazer. 



Agora, as empresas, pelo menos a minha, crescemos e hoje somos 

os maiores fabricantes do mundo, disparados na frente de chineses e 

indianos, porque formamos a Marcopolo na base da sugestão.  Todo 

mundo lá dentro tem direito de sugerir e aquilo que é sugerido nós, 

executivos, avaliamos com detalhe aquelas sugestões, e por isso as 

empresas crescem.  E todas elas,  se olharem, como cresceu uma 

IBM, como cresceu todas essas empresas, como cresceu uma Apple, 

todas elas cresceram aceitando sugestões dos seus participantes.

Então, eu acho que é a coisa mais saudável.  Que não é 

obrigação do conselho sugerir, não é, mas eu acho que aqueles que 

tiverem ideias, por que não sugerir?   Se não fica um Conselho e 

fazer o quê?  Dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor?  Acho que 

isso  não  está  certo.   Acho  que  temos  obrigação  de  sugerir,  e  a 

executiva  acata  se  quiser  ou  não,  porque  todos  nós  crescemos 

ouvindo conselhos dos outros, ouvindo sugestões dos outros, porque 

aqueles que se acham autossuficientes, nem sempre decolam como 

querem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não foi essa a minha colocação, Conselheiro Martins.  Eu só 

me perguntei e fiz a reflexão a respeito de procedimentos.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidente, eu queria retomar um fio.  Vou abordar, naturalmente, 

esse ponto aqui, mas queria retomar o fio, não queria perder o fio da 

questão do ambiente da sustentabilidade.  Acho que a EBC marcou 

um tento com a cobertura,  e penso que esse é um tema quente, 

evidentemente,  sem  querer  fazer  trocadilhos,  o  planeta  está  se 

aquecendo cada vez mais.  Mas, enfim é um tema realmente atual e 



um tema que tem sido muito trabalhado nas escolas.  As crianças 

estão cada vez mais atentas a isso; mais de um pai já veio reclamar 

que quando está com a torneira aberta vem o filho e fecha.  Então, 

acho que se a EBC conseguir,  na sequência desse grande evento, 

manter essa linha, essa ênfase, se destacando nesse capítulo, porque 

é  uma  referência  transversal,  que  pode  percorrer  variados 

programas, acho que ela se destacaria.

Em  relação  ao  assunto  que  temos  debatido,  a  minha 

posição é o seguinte.  Eu penso que a função precípua do Conselho 

não  é,  evidentemente,  sugerir  programas;  é  controlar,  avaliar  a 

programação, discutir a programação.  Agora, nada impede, concordo 

com  o  Conselheiro  Takashi,  com  o  Conselheiro  Martins,  que  os 

conselheiros  que  exatamente  por  estarem cumprindo  a  função  de 

pensar  a  programação,  avaliar,  podem ter  sugestões  pertinentes, 

adequadas,  e  sugeri-las,  inclusive  que  não  seja  alguma  coisa 

individual,  mas  passando  pelas  coordenações  e  pela  discussão  da 

Câmara e vindo ao conselho.  Se aprovado, jamais será uma decisão, 

é uma sugestão que encaminhamos à direção executiva, que, como 

disse o Eduardo, vai compatibilizar essa sugestão com outras.

Agora, procurando me sintonizar com a preocupação da 

Presidenta, eu acho que talvez fosse uma questão para pensarmos 

melhor em termos metodológicos; penso que em outra reunião já 

tínhamos levantado essa questão, de que definíssemos um momento, 

em função do programa de trabalho da diretoria; claro, às vezes um 

programa é decidido por conveniências A, B e C, e entra de chofre, 

mais ou menos, na programação, mas de modo geral a programação 

tem um ritmo, e tem um momento no ano em que se pensa e se 

formulam sugestões.  Penso que assim deve funcionar a empresa.



Então,  se pudermos,  talvez  normatizar  isso,  definir  um 

momento  no  ano,  que  seja  um  momento  de  avaliação  da 

programação, o conselho avaliaria a programação e seria o momento 

de  os  conselheiros,  passando  pelas  câmaras,  encaminharem  as 

sugestões.  Talvez conseguíssemos aí uma metodologia.  

Quero resgatar a preocupação da Presidenta, que não é, a 

meu ver,  antagônica com as preocupações surgidas na câmara de 

que participo, que é realmente criar um método para que a gente 

aqui não esteja, a toda reunião, discutindo propostas, sugestões, às 

vezes muito interessantes.  Então, poderíamos criar um momento no 

ano,  de  avaliação  da  programação,  e  que  a  gente  receba  as 

sugestões,  e  não  apenas  do  conselho,  mas  da  sociedade civil,  de 

ONGs, de setores do estado, como o CNPQ e a Capes.  Enfim, para 

que possamos ter realmente um método.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor  Geral)  – O senhor 

permite, conselheiro.  De fato o que o senhor falou faz todo sentido 

na dinâmica da nossa fábrica, pensar o ano que vem é nossa tarefa 

de agora.  Inclusive, aprovamos, em reunião de diretoria, acerca de 

quinze  ou  vinte  dias,  a  norma  de  apresentação  de  programas. 

Quando digo norma de apresentação de programas, evidentemente é 

para quem vem de fora buscar a EBC.  Temos uma série de maneiras 

de se chegar à EBC com seu programa, desde ligar para uma pessoa, 

mandar uma carta.  Então, nós criamos uma norma de apresentação 

de programas.  É um mecanismo em que vamos criar um site, que 

neste momento está sendo construído; nossa expectativa é que no 

mês  de  julho  ele  esteja  aberto,  para  que  as  produtoras 

independentes,  as  pessoas saibam exatamente  qual  a  janela  mais 

apropriada.



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Posso 

contextualizar.   Eu vou contextualizar  bem rápido, mas tenho que 

contar  uma pequena historinha.   Assumindo a presidência  aqui,  o 

tanto de pessoas que o presidente tem que receber  e o tanto de 

cartas  que  chegam oferecendo  programas,  é  enorme.   Por  causa 

disso,  fizemos  duas  coisas.   Primeiro,  o  presidente  da  EBC  não 

preside mais o comitê de programação.  Decisão tomada.  Como é 

que ele vai dizer não para alguém.  Se a Presidente Dilma me manda 

uma carta sugerindo determinado programa, eu vou dizer não para 

ela, sendo o presidente do comitê de programação?  Não.  Mas eu 

posso  submeter  ao  comitê  de  programação,  e  o  comitê  de 

programação diz não e eu digo, presidenta, eu não posso fazer nada, 

o comitê disse não.  Certo?

Então,  a  primeira  decisão  é  que  o  presidente  não  faz 

parte.   Ele  tem  que  presidir  institucionalmente,  manter  relações 

institucionais; e dizer não em certas circunstâncias é horrível.  Então, 

analisam os técnicos, as áreas envolvidas, tomam as decisões.  Eu o 

mais longe possível dessa questão, para podermos depois administrar 

institucionalmente como fica.

Segunda questão.  Nós precisamos ter um momento do 

ano  em  que  vamos  receber  todas  as  sugestões  da  sociedade,  e 

inclusive do conselho, como está sendo proposto aqui.   Eu queria 

que isso estivesse pronto há mais tempo, a norma demorou, etc. e 

tal.   Rogério  sabe disso,  quantas vezes eu cobrei  dele  para ter  o 

critério para recebermos e tal.  E aí aprovamos para ser assim: tem 

que ter um local que seja transparente, para as pessoas saberem por 

que não e porque sim.  Então, qualquer pessoa pode apresentar, e se 

disser não e porque sim, dá uma satisfação.  E ser uma porta de 

entrada, onde vai ser analisado, vai ser dada uma resposta.   Porque, 



às  vezes,  tem  que  testar,  determinado  programa  não  está 

funcionando, mas será, se eu tirar isso aqui a minha audiência cai, 

porque isso aqui ajuda a alavancar, etc.  Sempre tem razões-N para 

estratégias de grade e para a questão dos programas.

Particularmente, sem querer fazer bajulação, mas todas 

as propostas que chegam, eu acho muito bom.  Essas duas aqui, para 

mim, estão dentro  do espírito,  dentro  do que queremos fazer;  às 

vezes não dá para fazer por uma razão ou outra, não tem o recurso, 

não conseguimos a expertise, ou temos que resolver outras questões 

da grade antes de colocar aquilo.  Mas não vejo como impertinência.

Todo  sentido  que queremos é  isso;  estamos  abertos  a 

sugestões;  é  criar  o  momento  certo,  porque realmente  gerir  esse 

processo todos os dias é que, às vezes, é penoso.  Então, tem um 

momento determinado, queremos fazer isso entre aproximadamente 

até  o  final  de  setembro,  para  analisar  todas  as  propostas  de 

programas ou oferecimento de conteúdos para a EBC para o ano que 

vem; e no ano que vem queremos ver se faremos antes ainda, logo 

no inicio do ano, porque aí temos uma previsão.  Este ano eu já estou 

pensando  o  próximo,  porque  é  o  orçamento  que  eu  preciso  para 

realizar aquilo que eu quero fazer.  O duro, hoje, é correr atrás de 

orçamento para fazer aquilo que imaginou.   A gente quer fazer o 

contrário: queremos fazer isso, vamos correr atrás do dinheiro antes, 

para propor para o orçamento do ano que vem, a ponto de que antes 

de encerrar o ano eu já tenho uma definição para dizer o seguinte, 

olha, para o ano que vem serão esses programas.

Essa é a linha que estamos trabalhando.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu vou ouvir o Conselheiro Paulo, a Conselheira Ana Maria e 

depois vou fazer uma proposta.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Devo 

dizer que como toda empresa de comunicações a Empresa Brasil de 

Comunicações terá sempre uma reunião de pauta.  Essas sugestões 

todas serão levadas, principalmente na área do jornalismo, para essa 

reunião de pauta que terá, como toda empresa jornalística ou não, 

seja de televisão ou agência, condições de escolher os assuntos do 

momento.   Às  vezes  são  assuntos  imprevisíveis,  inclusive,  que 

ocorrem do dia para a noite, com explosão, queda de avião, sei lá.

Mas eu pedi a palavra para, aproveitando o tempo, para 

relatar, não falar muito de coisas futuras, e sim de uma coisa que 

ocorreu hoje.  Hoje pela manhã tivemos uma reunião da Câmara de 

Rádio, que eu quero dizer que...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro, me perdoe.  Vamos fechar primeiro esse outro 

assunto, e depois eu lhe dou a palavra em seguida.  Pode ser?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Mas eu 

termino em um minuto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas eu gostaria que o senhor falasse mais de um minuto, 

mas pode ser depois?



CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Gostaria de terminar logo.  A reunião da Câmara de Rádio foi muito 

positiva, e eu gostaria de parabenizar a direção da EBC, porque foi 

altamente tecnológica, fizemos uma videoconferência com o Guilhon, 

lá no Rio; levantamos uma série de sugestões para as reuniões da 

Amazônia, escolhemos o local, Marabá, 17 de setembro.  Quer dizer, 

é assim que as coisas funcionam.  Todas essas coisas passam por 

esses filtros de trabalho.

Eu pedi para me estender um pouco, presidenta, porque 

acho que está ligado com a sua sugestão, com a qual eu concordo, de 

através das Câmaras e da direção da empresa, se chegue à conclusão 

da realização ou não de determinados assuntos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ana Maria.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Só quero lembrar,  nesse debate,  que recebemos o material  das 

audiências públicas, dos relatos; e também da Ouvidoria.  Inclusive, 

quando eu fico junto à Nereide, lembrando, e que fiquei muito feliz, 

porque tem na diretriz das eleições, foi porque uma rede mandou um 

e-mail para mim, e para a Ouvidoria com relação a essa questão de 

gênero na cobertura.

Então,  além de  ter  as  sugestões  do  conselho,  e  tudo, 

nesse momento seria interessante analisar o que vem da Ouvidoria e 

o que vem das audiências públicas, porque inclusive há programas 



sugeridos para idosos, etc.  e tal, para a programação da EBC, que já 

saíram de outras audiências, do ano passado.

Acho que é o momento,  também, de nos debruçarmos 

sobre isso, para além do que vem da sociedade civil através de nós, 

que estamos aqui também representando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Conselheiro  Mário  Augusto.   Depois  eu  vou  fazer  uma 

proposta.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Faça a proposta primeiro e depois eu falo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É sobre o tema?  Mais ou menos?  Pode falar.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Eu 

queria  lembrar  o  seguinte.   É  que  foi  dito  na  nossa  reunião  da 

Câmara de Rádio,  que a questão do rádio não seja colocadas em 

segundo plano aqui no Conselho Curador, porque de um modo geral 

temos esquecido um pouco o  rádio,  que é  um instrumento  muito 

importante para o povo brasileiro.  É a questão da Rádio MEC, a FM, 

a Rádio Nacional, a Rádio Amazônia.  Vamos lembrar que a Rádio 

Nacional foi criada como a rádio da integração nacional.  Então, é 

muito importante, embora hoje a televisão seja um instrumento, um 

espaço midiático mais em voga, o rádio existe, é muito importante.  E 



ouvimos hoje,  lá  na Câmara de Rádio,  a  importância  do rádio  na 

Região Amazônica.

Então,  eu  exorto  nesse  sentido,  para  que  o  conselho 

também analise a rádio da mesma forma que a televisão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Depois  de  ultrapassarmos  esse  tema  que  estamos 

discutindo, vou voltar, vou pedir ajuda sobre isso.

Gostaria de, mais uma vez, deixar clara a minha posição 

aqui, que não tem nenhum juízo de valor sobre qualquer sugestão, 

absolutamente.   A  minha  preocupação  é  que  as  sugestões  do 

conselho  não  tenham maior  peso  do  que  as  outras  sugestões  da 

sociedade.  É só essa a minha preocupação.

Então,  gostaria  de  formar  um grupo  de trabalho,  para 

pensarmos essas coisas, e incluir essa discussão na próxima reunião 

do conselho, em agosto, como um dos itens da pauta.

O  Conselheiro  Takashi  já  se  voluntariou.   Eu  posso 

voluntariar  também a Conselheira  Sueli,  o  Conselheiro  Strozi,  e  o 

Conselheiro Murilo.  Pode ser?  Muito obrigado.

O  ideal  seria  que  houvesse  alguma  discussão  desse 

grupo,  antes  da  próxima  reunião  para  já  podermos  ter  alguma 

reflexão sobre isso.  Pode ser?

O grupo pode conversar com o Eduardo.

Pode falar.   Rápido.



O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor  Geral)  –  Muito 

obrigado.  É por causa da metodologia.  Nós estamos atrasados, mas 

o esforço está sendo grande.  Eu digo no seguinte sentido.  O esforço 

tem  sido  grande,  desde  o  início  do  ano;  não  dá  para  dizer 

“cientificizar” a grade, nem criar um índice de porcentagem da grade 

para cada assunto.  Claro que temos um mapa, o que ela tem hoje; e 

olhamos para ela com base naquilo que a gente vem recebendo de 

informação, e tenta levar para um lado ou para outro.  Já há um 

esforço nosso, e até já disse aqui, de tentar criar um departamento 

de pesquisa na EBC, que não é só para fazer  Ibope,  mas é para 

capturar  uma série  de  informações  que não nos  ajudar  a  compor 

aquilo que seria a grade mais conveniente para a televisão e para a 

rádio, diante das mais diferentes forças que existem por aí,  desde 

audiência, concorrência, necessidades da sociedade, inputs do próprio 

conselho curador, e de outras fontes que a gente recebe.  Esse ano 

está sendo um ano de formulação dessa coisa, porque não é uma 

tarefa  que  alguém já  fez,  a  TV  Brasil,  nesse  sentido,  está  sendo 

criada agora.

Então,  nesse  instante  estamos  terminando  de  criar  as 

portas para entrada das informações.  Já é o momento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – tudo bem.  Mas tem uma discussão anterior, que é essa 

nossa discussão aqui, dos limites e metodologias e coisas do gênero.

Claro que o grupo é soberano para conduzir da maneira 

que quiser.  E usem bem o Antônio e a Raquel, que estão aí para 

isso, para coordenar o grupo.



Muito obrigada.

Agora, eu tinha que dar um informe.  Eu estou com um 

calendário aqui, ainda tentativo, e explico porque, Conselheiro Daniel. 

Hoje pela  manhã tivemos essa reunião da Câmara de Rádio e há 

algumas polêmicas no ar, nas ondas do rádio, que acho merecem a 

nossa atenção.  Por isso tínhamos feito uma proposta, na avaliação 

da presidência do conselho junto com o Secretário Executivo, mas 

depois da reunião de hoje de manhã, resolvemos trocar a ordem dos 

temas.  Por isso que ainda não está fechado o calendário, Conselheiro 

Daniel.

Temos um que é tentativo.  Se os conselheiros acharem 

por bem aprovar da maneira como está e depois ressalvada qualquer 

mudança, podemos fazer isso, sem problema nenhum.

O que o senhor prefere?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Acho 

que como professor universitário, e tem outros professores aqui, a 

gente tem a definição do semestre.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Entendi.  As datas, podemos fechar hoje.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que 

me  preocupa  apenas  é  que  não  marquemos,  como  fizemos  no 



primeiro semestre, só às quartas-feiras, que a gente alterne, porque 

aí pelo menos dá chance de não...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O senhor diz é dia da semana, não?  A Conselheira Sueli 

também tem problema na quarta-feira.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Se 

pudermos alternar, pelo menos, de modo a que não seja só num dia, 

porque se cai em dia de aula é um dia perdido por mês.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – O Antônio  fez  um levantamento  junto  aos  conselheiros. 

Peço que ele apresente.

O SR.  ANTÔNIO  BIONDI (Secretário  Executivo)  –  A 

Raquel conversou com os conselheiros, atendendo a uma demanda 

inicial da Conselheira Sueli, sobre a possibilidade de não fazer sempre 

às  quartas.   Dos  dez  conselheiros  que ouvimos,  nenhum apontou 

problema  de  ser  numa  sexta-feira,  por  exemplo,  e  alguns  até 

apontaram  que  seria  mais  interessante.   Então,  a  proposta  que 

pretendemos encaminhar para vocês seria, das três reuniões que vai 

haver agora no segundo semestre, uma delas seria na sexta-feira e 

as outras duas na quarta.

Eu  estou  com  a  proposta  fechada,  para  mandar  para 

vocês.  A minha sugestão,  se a Presidente acatar,  é que a gente 

encaminhe isso para vocês, por e-mail, amanhã, e dar até mais ou 



menos  terça-feira  da  semana  que  vem  para  retornos  eventuais, 

apontamentos,  correções,  e  na  quarta-feira  estarmos  com  esse 

calendário fechado.  Mas aí fica como atribuição da Presidência e da 

Secretaria para fecharem o calendário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Antônio,  eu  acho  que  se  deixarmos  os  conselheiros 

sugerirem, não vamos fechar isso nunca.  Acho que temos que ser 

mais diretos.

O SR.  ANTÔNIO  BIONDI (Secretário  Executivo)  –  A 

minha proposta inicial era essa, mas houve várias demandas, e por 

isso estou apresentando essa proposta intermediária.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Mas 

segundo a sua pesquisa, a sexta-feira não era preferida?  Por que não 

fazer duas na sexta e uma na quarta?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O que preocupa os conselheiros são os temas ou os dias? 

Nesse momento, os dias?  Os dias.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– E também hoje, depois da reunião da Câmara de Rádio, eu fiquei 

preocupada com o volume de questões que vamos ter para discutir, 

com o calendário que temos, porque agora temos duas audiências, 

uma em julho, que é lá no Recife, e a outra em setembro.  E depois 



temos reunião em agosto, outubro e dezembro.  A demanda, só de 

hoje,  da  Câmara  de  Rádio,  que  tivemos,  eu  observei  que  é  uma 

demanda tão grande que não sei se com três reuniões do conselho, 

ou quatro, daqui até o final do ano, vamos dar conta de vencer essa 

demanda.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Podemos fazer uma extraordinária.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Depois de hoje de manhã, eu fiquei preocupada, porque tem muita 

coisa.   São  muitos  assuntos  e  não  sei  se  conseguiremos  vencer. 

Talvez a gente deva pensar mais uma.  Não sei.  Aí o conselho avalia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Em  outubro,  Antônio,  nós  colocamos,  por  conta  da 

discussão de hoje de manhã, a política da EBC para as rádios.  Talvez 

pudéssemos fazer o dia inteiro, ao invés da tarde só.

O SR. ANTÔNIO BIONDI (Secretário Executivo) – Uma 

sugestão, presidente, se me permite.  É que a gente aprove, com 

essa questão de duas sextas-feiras e uma quarta-feira, e vamos em 

busca da melhor solução para dar conta dos debates que venham a 

aparecer.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ou ficamos o dia inteiro, ao invés de só sexta-feira à tarde.



Então, vamos aprovar assim, com essas ressalvas aqui.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – Eu tenho um 

probleminha  para  resolver.   Na  minha  profissão,  a  sexta-feira  é 

proibitiva, é onde ganho o meu dinheirinho.  Eu não sei, talvez não 

possa  participar  nas  sextas-feiras.   Quinta  também dá  o  mesmo. 

Para mim o melhor dia é quarta-feira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então, podemos tocar isso aqui?

Aprovado o calendário.

Vamos  fazer  o  seguinte:  os  conselheiros  faltam  em 

rodízio.  Senão não vamos conseguir fechar.

Vamos  tentar  fazer  da  melhor  maneira  possível  para 

contemplar a todos.  Mais um voto de confiança para a presidente 

fechar.

Então, está aprovado o calendário, com as ressalvas das 

discussões dos dias alternados.  Vamos procurar contemplar melhor a 

todos.

Conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Estamos no final da reunião, não?  A questão que eu coloquei, em 



relação à Voz do Brasil, para nos posicionarmos, novamente, porque 

já nos posicionamos.  Dessa vez, tendo em vista a decisão da Câmara 

dos Deputados, do Deputado Gilmar Tatto, de suspender a votação, 

pedindo vista.   Seria a questão da flexibilização,  porque ao nosso 

juízo  –  digo  ao  nosso,  porque  o  conselho  já  se  posicionou  nesse 

sentido –, a flexibilização é o início do fim da Voz do Brasil, porque 

vai ser impossível a fiscalização; são mais de 5.700 rádios em todo 

país, e como fazer para fiscalizar o cumprimento fora do horário das 

19 às 20h.

Acho  que  é  um  assunto  que  queria  até  ouvir  outras 

opiniões sobre isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sua proposta em relação a isso?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  A 

proposta  é  que  a  gente  faça  uma  moção  de  apoio  à  decisão  do 

Deputado Gilmar Tatto, no sentido de que pediu vista na votação na 

Câmara  dos  Deputados,  na questão da flexibilização.   Ele  colocou 

questões do tipo que o povo brasileiro precisa ser informado, e que 

uma das informações é a Voz do Brasil.  E acha que a discussão como 

estava sendo feita estava sendo precária.  Mais ou menos isso.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Sou 

plenamente solidário com essa moção.  É uma coisa de reiterar.  Só 

que o nosso peso não é assim tão grande.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Eu  gostaria  de  colocar  em  votação  essa  proposta  do 

Conselheiro Mário Augusto.

Pois não, Murilo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Eu só quero 

um esclarecimento, se é que precisamos votar.  Uma coisa que já 

passamos  aqui  é  uma  posição  do  Conselho  Curador  de  apoio  à 

manutenção do atual horário da Voz do Brasil.  Embora, eu ache meio 

estranho  ao  conselho,  mas  politicamente  não  vejo  problema  em 

fazer.  Outra coisa é dar apoio ao Gilmar Tatto, ou quem quer que 

seja.   Acho  que  não  deve  haver  qualquer  menção  a  nenhum ato 

legislativo nesse momento.  Acho que isso não nos cabe.  O caso é 

reiterar o apoio do conselho à manutenção do horário, até porque a 

EBC tem rádios etc.  e tal.  Tem um peso.  Agora, fazer qualquer 

menção específica a um ato, uma ação de um parlamentar,  tenho 

impressão que não nos cabe isso.

Queria ter certeza qual é a proposta.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Se 

os senhores acharem que isso não nos cabe, eu achava que cabe; 

podemos  colocar  como  um  reforço  a  uma  posição.   Agora,  se 

acharem que não, podemos reiterar a nossa posição de manutenção 

do horário da Voz do Brasil de 19 às 20h.  Acho que seria repetir.  É o 

momento  de  definição,  e  quem vai  decidir  isso  é  a  Câmara  dos 

Deputados.  Houve até um ministro que já se colocou a favor da 

flexibilização.  Cada um tem direito de opinar da forma que quiser. 

Acho que devemos reforçar essa posição.  Independente de ter força 



ou não, acho que é uma opinião da sociedade, de um segmento da 

sociedade.  Eu acho que é algo a ser definido agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro João Jorge.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Eu concordo com a opinião do Conselheiro Murilo, peço seguinte.  Na 

realidade, a definição agora está dentro de um processo legislativo, e 

não cabe ao Conselho Curador da EBC dar uma opinião de agravo ou 

simpatia a uma atitude de um parlamentar  em relação a isso.  A 

primeira manifestação que houve anteriormente era antes de estar 

dentro do processo legislativo, no caso na Câmara ou no Senado.

Mas agora está em pleno curso, tem opiniões a favor, tem 

opiniões contra; e, provavelmente, mesmo dentro do conselho aqui, 

tenha opiniões a favor da flexibilização e opiniões contra.  Então, um 

reforço agora a uma atitude específica de um parlamentar, pode até 

confundir com uma posição partidária, com uma posição ideológica, 

que leva o conselho a começar a opinar sobre assuntos da sociedade 

como um todo, como se fosse uma instância supra, acima do bem e 

do mal, e tudo.  Isso parece-me extremamente perigoso.

E em relação a uma questão que eu queria pedir a todos, 

é que em 15 de agosto eu não posso estar aqui.  Então, gostaria de 

ver se a de agosto a gente pode mudar essa data.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Emendando as  palavras  do  João  Jorge,  acho  que a  moção  não  é 



absolutamente uma interferência no trabalho do legislativo, é uma 

posição  nossa  que  já  tomamos  no  passado  e  reiteramos,  como 

membros do conselho da empresa pública de comunicação do nosso 

país, do Brasil.

Agora, concordo que não seja citado o nome do deputado, 

nem o partido obviamente, mas sim a manutenção da Voz do Brasil 

entre sete e oito horas da noite.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  E 

que  seja,  então,  encaminhado  aos  parlamentares  que  estão 

discutindo a questão, que aprofundem a discussão; já fizemos isso no 

ano passado, seria reiterar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Algum conselheiro se manifesta contrário?  OK.

Conselheiros e conselheiras, nada mais havendo a tratar, 

agradeço  a  presença  de  todos.   Tivemos  uma  reunião  muito 

produtiva, e estou sempre à disposição; na secretaria executiva e o 

que puderem, assim como Antônio, estão sempre à disposição.

Muito obrigada a todos.


