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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  39ª  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  CURADOR  DA 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES – EBC.

Data – 17 de outubro de 2012

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Declaro aberta a 39ª Reunião do Conselho Curador da EBC.

Boa  tarde  a  todos.   Muito  bem-vindos;  Ministra  Marta 

Suplicy, muito bem-vinda.

Queria lembrar que esta é a segunda reunião do Conselho 

transmitida para a sociedade em geral,  pela internet,  no endereço 

www.conselhocurador.com.br/transmissãoaovivo.   Todos  os 

interessados  podem  acessar  via  esse  endereço.   Vou  repetir  o 

endereço: www.conselhocurador.com.br/transmissãoaovivo.

Como  primeiro  item  da  pauta,  aprovação  da  ata  da 

reunião anterior.  Alguém tem algum comentário?  Conselheiro Paulo 

Derengoski, sei que o senhor lê todas as atas minuciosamente.

http://www.conselhocurador.com.br/transmiss%C3%A3oaovivo
http://www.conselhocurador.com.br/transmiss%C3%A3oaovivo
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CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu 

perguntaria se a questão da nossa importantíssima audiência pública 

lá  em  Marabá  consta  algum  dado  sobre  a  ata  ou  vai  ser 

posteriormente?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sim, sim, está em nossa pauta de hoje.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Ah, tá. 

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Alguém mais quer se manifestar sobre a ata da reunião 

anterior?

Podemos considerar aprovada?

Passamos, então, ao segundo item da pauta.  A posse da 

Conselheira Marta vai ter que passar como terceiro item da pauta, 

porque há uma correção a ser feito no seu nome, no termo de posse. 

Ela foi redigir.

Passamos direto para os informes do Conselho Curador. 

Conselheiro Paulo, o primeiro item dos nossos informes é exatamente 

a realização da audiência pública de Marabá.  Foi realizada, em 14 de 

setembro, uma audiência pública sobre a Rádio Nacional da Amazônia 

e a Comunicação Pública na Região Norte.  Foi a segunda audiência 

pública do Conselho Curador fora de Brasília,  na linha de levar os 

conselheiros  para ouvirem a sociedade nas  cinco Regiões  do País. 

Estiverem presentes os Conselheiros Paulo Derengoski,  Ima Vieira, 
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Guilherme Strozi, além do Presidente Nelson, o Diretor Geral Eduardo 

Castro,  a  Ouvidora  Regina  Lima,  o  Gerente  da  Rádio  Nacional  da 

Amazônia, Bráulio Ribeiro, da apresentadora da Rádio, Beth Begonha 

e equipes do Conselho, da Ouvidoria, da Sucom e do Suporte.

A audiência gerou um diálogo muito interessante com as 

universidades,  os  comunicadores,  os  movimentos  locais,  além  da 

própria prefeitura e da Funtelpa, que é a emissora pública local.

Foi formado um grupo de trabalho para acompanhar as 

principais  demandas da audiência,  formado pelos três conselheiros 

que  estiveram  presentes.   Essa  é  uma  preocupação  recorrente  e 

constante dessa presidência e de vários conselheiros, com relação a 

dar  consequência  às  reivindicações,  às  sugestões  colhidas  nas 

audiências públicas.

Eu gostaria de pedir para que o Conselheiro Paulo desse 

um pequeno  apanhado  do  que  foi  a  nossa  audiência  pública,  por 

favor.  E contasse aquela história que o senhor me contou ontem, 

sobre o caminhoneiro.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Pois 

não.   Boa tarde a todos.   Nós tivemos essa importante audiência 

pública lá em Marabá, um local, como vocês sabem, de difícil acesso, 

próximo à gigantesca Serra dos Carajás, onde residem as maiores 

reservas minerais do mundo, e que, segundo os próprios moradores 

da região, deixam poucos recursos lá.  Fomos muito bem recebidos 

pela população de lá, especialmente pelos apoiadores da Câmara de 

Vereadores,  dos  militares,  que  também  nos  deram  apoio, 

especialmente dos Bombeiros.  Tivemos oportunidades de navegar no 

Rio Tocantins, durante um período, o que também é importante para 

conhecermos a região.
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Verificamos que aquela população está bastante distante 

dos problemas aqui do Centro-Sul do Brasil.  Mas eles levaram, com 

muita ênfase, durante a audiência, os seus problemas, especialmente 

aquele representante, aquele líder de lá, chamado Pipoca, que levou 

as reivindicações dos moradores da região.

Devemos  agradecer  muito  ao  trabalho  do  nosso 

Secretário  Biondi,  e  da  Beth  Begonha  e  demais  pessoas  que  nos 

ajudaram lá.

A explanação do Presidente Nelson Breve foi muito clara 

para todos eles, da Presidenta Ana Fleck também, e a participação 

dos conselheiros que lá estavam, entre os quais eu me incluo.

Devo dizer, porém, que ficou para mim muito claro, pois 

ainda fiquei mais um dia, a tremenda importância da Rádio Nacional 

da Amazônia, porque aquela população dos interiores lá, quando se 

afasta principalmente dos pequenos centros urbanos que lá existem, 

ouvem muito a Rádio Nacional da Amazônia, principalmente à noite, 

os  barqueiros,  os  navegantes,  os  militares  mesmo  que  estão 

acantonados lá na serra.

E devo dizer que tivemos, talvez indiretamente, algumas 

consequências muito positivas.  Eu vou ser breve, mas devo ressaltar 

o seguinte.  Depois da nossa audiência, sem talvez a participação de 

ninguém,  mas  com  o  conhecimento  naturalmente  das  mais  altas 

autoridades da República, o Ministro Celso Amorim, determinou que 

as Três Forças, de terra, de ar e águas, e mar amarelo, porque eles 

chamam a Amazônia de Mar Amarelo, ajudem o IBAMA e as outras 

entidades na preservação da floresta,  e na defesa das populações 

indígenas e no controle – existem oito unidades militares lá – daquela 

região da nossa grande Amazônia, que sabemos todos é uma cobiça 

internacional.  Sempre se disse isso e isso é um fato.
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Enfim,  foi  uma audiência  de  grande  sucesso,  eu  acho, 

apesar  da  distância,  que  devemos  sempre  estender  pelo  Brasil, 

sempre  dar  importância  e  eu,  particularmente,  quero  reforçar  a 

importância que devemos dar à Rádio Nacional da Amazônia, porque 

aqueles barqueiros, aqueles trabalhadores não estão a toda hora na 

frente de uma tela de televisão, mas estão com seu radinho ligado.

E  vou  contar  para  vocês,  para  terminar,  um  episódio 

muito curioso.  Eu estava lá no interior de Santa Catarina, agora, 

andando lá, e um cidadão já de cabelos brancos, para na rua e diz 

você não se lembra de mim?  Eu digo é, me lembro mais ou menos, 

não disse nem que sim e nem que não.  Não, eu era bancário aqui do 

Bamerindus etc.  Eu sou caminhoneiro agora, tenho um caminhão e 

faço trânsito do Rio Grande do Sul para o Acre, e quando vou me 

aproximando, nessas longas viagens, vou escutando a Rádio Nacional 

da Amazônia; e por acaso eu liguei e ouvi a audiência de vocês lá.  E 

ouvi você falando lá; poxa, mas o Paulo?  Será que é o Paulo lá de 

Lages,  se  referindo  a  mim.   E  eu  fiquei  emocionado  com  esse 

caminhoneiro  já  idoso,  que  deixou  de  ser  bancário,  ouvindo  nos 

trajetos  infindáveis  dele,  que  ele  transporta  materiais  para  a 

Petrobras lá para o Acre e às vezes vai até Roraima e tudo.  Quer 

dizer, isso é um exemplo de como nossa Rádio Nacional da Amazônia, 

que o objetivo da audiência era esse, ela é respeitada; e digo mais, 

ela é até mesmo uma grife internacional, pois você pode estar lá no 

Japão, na França, como eu tive oportunidade de ouvir em Paris, a 

Rádio  Nacional  da  Amazônia,  que  a  Amazônia,  essa  palavra  abre 

portas no mundo inteiro.

Então, o que eu tinha a dizer é que fiquei muito satisfeito. 

Foi uma viagem trabalhosa para todos nós, mas foi muito agradável e 

parabenizo a diretora da EBC por estar lá.  O Eduardo também estava 

lá.  Enfim, não vou citar todos, mas achei muito importante e espero 
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que  ela  se  repita  novamente  em  outras  oportunidades.   Muito 

obrigado pela atenção.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Obrigada,  conselheiro.   Enquanto  o  senhor  falava  eu 

lembrei que logo após, acho que foi uma semana depois da nossa 

audiência,  houve uma cerimônia de 35 anos da Rádio Nacional da 

Amazônia, aqui em Brasília, no Clube do Choro, onde foi apresentado 

um projeto  liderado  pelo  Diretor  Cícero,  que  se  chama  Vozes  da 

Amazônia.  Pretende criar uma rede de rádios na Região Amazônica.

Mais  tarde  um pouco,  já  está  na  pauta  aqui,  ele  terá 

oportunidade de apresentar  para nós  todos.   É  um projeto  muito 

interessante.

Apenas  para  lembrar  os  conselheiros  que  a  próxima 

audiência pública, nessa linha que o Conselho pretende fazer, será em 

Porto Alegre, no dia 13 de novembro; e deve acontecer na Casa de 

Cultura Mário Quintana.

Agradeço ao Garcez pela ponte que fez com seus amigos 

porto-alegrenses.  Acho que vai ser uma coisa muito interessante.

E  no  dia  12  de  novembro  teremos,  também em Porto 

Alegre,  a  reunião  ordinária  do  Conselho.   Depois  a  Mariana  e  o 

Antônio  vão  passar  para  todos  uma  ficha  para  inscrição,  para 

disponibilidade de uma ou outra, ou as duas reuniões.

Como  último  informe,  agora  no  começo  de  novembro 

haverá  a  primeira  reunião  do  conselho  editorial  da  faixa  da 

diversidade religiosa.   Eu relembro aqui  que os representantes do 

conselho são os Conselheiros Takashi e João Jorge; a EBC indicou o 

Diretor  de  Produção  Rogério  Brandão,  e  o  Superintendente  de 
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Programação,  Valter  Silveira;  o  Ministério  da  Cultura  indicou  a 

Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural,  Márcia Rollemberg. 

Isso fica a critério do Ministério.  E a Secretaria de Direitos Humanos 

indicou a Coordenadora da Diversidade Religiosa, Marga Proe.

Essa primeira reunião, então, é para estabelecimento de 

um regimento para o conselho, de critérios para análise de programas 

que serão apresentados para análise do conselho.

Por último, queria apresentar, para os que não conhecem 

ainda, a nossa nova integrante da Secretaria Executiva, a Mariana 

Martins,  que  se  junta  a  nós  para  especificamente  acompanhar  os 

trabalhos das câmaras temáticas, as pesquisas e outras atividades de 

estudo e apresentação do conselho.  Mariana, chega mais para cá, 

por favor.  A Mariana é pernambucana, ela é Gestora concursada da 

EBC, e já  a roubamos da Sucom, porque estava lá meio perdida. 

Estava  perdida,  sim  senhora,  vamos  ser  francos.   Vocês  nem 

imaginam os planos que tenho para ela.  Ela está fazendo Doutorado 

na UNB, em Comunicação Pública; e em novembro devemos passar a 

contar com o jornalista para fortalecer a comunicação do conselho. 

Então, aos poucos estamos criando a estrutura, ainda não ideal, mas 

aos poucos estamos fazendo isso.  Estamos todos à disposição dos 

conselheiros.  Obrigada, Mariana.

Agora, termo de posse da Ministra de Estado da Cultura, 

Senhora  Marta  Suplicy,  como  membro  do  Conselho  Curador  da 

Empresa Brasil de Comunicação – EBC, na forma abaixo.

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2012, às 

14h,  em ato  realizado  em Brasília,  na  presença  da  Presidente  do 

Conselho  Curador,  Sra.  Ana Luiza  Fleck  Saibro,  tomou posse,  nos 

termos do inciso II do parágrafo 1º do art. 25 do Decreto n. 6.689, 

de 11 de dezembro de 2008, a Ministra de Estado da Cultura, Sra. 

Marta Suplicy, brasileira, divorciada, psicóloga, filha de Luiz Afonso 
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Smith de Vasconcellos e Noêmia Smith de Vasconcellos, residente na 

SQS 309,  Bloco  G,  Apto.  201,  Brasília.   Dispenso  as  carteiras  de 

identidade e coisas do gênero.

Assinam o presente termo a empossada juntamente com 

a Senhora Presidente do Conselho, Ana Luiza Fleck Saibro.  Brasília, 

17 de outubro de 2012.

Eu gostaria de dizer algumas palavras.  Vou lhe chamar 

de senadora, porque afinal de contas sou sua funcionária de origem, 

e a senhora também é senadora de origem, e está ministra.

Só queria dar um testemunho pessoal.  Fiquei pensando 

sobre a sua posse hoje de manhã, e talvez a senhora não saiba, mas 

um dos primeiros trabalhos que a senhora solicitou para a Consultoria 

Legislativa foi um projeto de resolução em que pedia que o Senado 

estendesse automaticamente,  a todos os funcionários que mantêm 

relações  homoafetivas,  os  mesmos  direitos  que  os  demais 

funcionários.  Isso impressionou muito aos consultores, porque esse 

seu olhar de inclusão,  acho que tem muito  aqui.   Nós  discutimos 

muito a questão da inclusão, de acessibilidade, das mulheres, dos 

indígenas.  E acho que esse seu olhar vai ser muito útil para nós aqui 

também.  Muito bem-vinda.

A senhora gostaria de fazer algum pronunciamento?

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Não.  Acho que você tem uma bela pauta.  Estou aqui para 

ajudar a trabalhar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Extensa.  Extensa.  O nosso pano de fundo, hoje, realmente 

o nosso trabalho mais pesado hoje seria a consulta pública para as 

duas  vagas  do  Conselho  Curador.   Conforme  já  discutimos  e 

acordamos nas reuniões anteriores, encaminharemos para o crivo da 

Presidente  Dilma  Rousseff,  uma  lista  de  oito  nomes.   Foram 

distribuídos com antecedência os currículos das pessoas indicadas.

Eu  gostaria  de  abrir  a  palavra  para  os  conselheiros, 

evidentemente,  mas  tenho  uma  sugestão  de  procedimentos  para 

também não ficarmos, levarmos a tarde inteira sobre isso.  A minha 

sugestão é de que cada conselheiro faça uma lista de oito nomes, e 

depois  os  oito  nomes  mais  votados  sejam  encaminhados  à 

presidente.

Mas  antes  de  fecharmos  questão  com  relação  a  isso, 

gostaria  de  abrir  a  palavra  aos  conselheiros  que  desejam  se 

manifestar, pedindo a compreensão para que não se estendam mais 

do que três minutos, por favor.

Pois não, Ana Lúcia.

A SRA. ANA LÚCIA GABAS (Representante do Ministério 

da  Ciência  e  Tecnologia)  –  Boa  tarde  a  todos.   Só  gostaria,  se 

possível, porque o Ministro Marco Antônio Raupp está a caminho, está 

aqui  ao  lado,  na  Semana Nacional,  e  pediu  para  poder  participar 

deste item de pauta, se fosse possível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tudo bem.  Acho que podemos abrir a discussão e espera-lo 

para votação.
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A Conselheira Maria da Penha, por favor.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

– Boa tarde.  Estou atendendo ao pedido da nossa presidente, porque 

comentei com ela que estamos sendo lembrados, na missa das nove 

horas, na manhã dos domingos, na TV Ceará.  E na hora das orações 

eu tenho escutado isso: orações para o Papa, para tal e tal, e para os 

membros do conselho curador.

Então, estamos sendo agraciados.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que nos demos bem, depois daquela luta toda.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

– Então, eu tive a grata surpresa de escutar essa recomendação ao 

celestial.  Era isso que gostaria de dizer.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Alguém mais?  Conselheiros?  A Ministra Helena Chagas 

também me ligou, está viajando com a Presidente Dilma, e consultou, 

claro, isso vai ser uma decisão do plenário aqui, se poderia contribuir 

depois com a votação, seja encaminhando as suas sugestões.  Não 

sei como os conselheiros veem essa sugestão.
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CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Eu não entendi bem.  Vão ser falados os nomes aqui e se 

decide aqui?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Isso.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Se decide aqui ela tinha que ter mandado antes.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  É.   O  problema  é  esse.   É  que  os  currículos  foram 

mandados, ministra, com antecedência.

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

aconteceu, na verdade, foi que houve uma...  A gente não interpretou 

corretamente  a  primeira  mensagem  que  foi  encaminhada  pela 

Secretaria  Executiva  do  Conselho,  de  que  seria  já  nessa  eleição, 

tendo  em  vista  que  foi  muito  perto  dela  que  foram  definidos  e 

enviados os currículos; que seria decido já nessa reunião.  O pedido 

da Ministra Helena é justamente nesse sentido.  Ela ficou sabendo 

ontem que isso seria decidido, ou anteontem à noite, que foi quando 

eu comuniquei a ela que haveria esse ponto de pauta.  Foi quando o 

secretário executivo trouxe a pauta e eu falei, mas já vai discutir.  Eu 

também não estava sabendo.

Então,  acho  que,  tendo  em  vista  que  houve  essa 

interpretação,  há duas  possibilidades  aqui,  porque as pessoas  não 
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estavam  totalmente  orientadas.   Tem  outros  ministros,  além  do 

Ministro  Raupp,  que  poderá  vir,  mas  acredito  que  o  Ministro 

Mercadante também.  E ele não pode ser substituído.  Ou seja, os 

conselheiros que são membros natos só eles podem votar.

A  preocupação  da  ministra  era  justamente  essa,  dar 

oportunidade  àqueles  que  não  estavam  cientes,  e  que  tinham 

marcado compromisso anteriormente, porque senão não teriam feito, 

sabendo que era uma votação, algo importante, mas que ela pudesse 

participar também dessa votação.  Poderia se recolher os nomes e 

depois proferir o resultado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu coloco a critério dos conselheiros.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Como seria feito isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vou ser bem sincera, Nelson.  Eu não gostaria de adiar essa 

votação, sinceramente.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Eu queria saber como seria feito.  Se cada um daria oito 

nomes e aí mandaria tudo na internet e a gente votaria, e quem não 

está aqui preparado para por, acrescentaria nomes?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Se o conselho concordar, eu não tenho nenhuma objeção 

nesse  sentido.   Eu  só  não  gostaria  de  deixar  a  votação  para  a 

próxima reunião.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – E é válido fazer pela internet?  Pode ser?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pode ser.  Por mim não tem problema nenhuma.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Acho que fica mais simples, porque aí todo mundo vota.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu acho que, talvez, ministra, a gente pudesse colher os 

votos de quem está presente,  e os outros, se tiverem interesse... 

Gostaria de ouvir os conselheiros sobre isso.

Pois não, Conselheira Ana.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu 

quero concordar com a ideia da Presidente Ana Fleck, para agilizar os 

trabalhos  –  temos  outros  assuntos  a  discutir  –  que os  que estão 

presentes indicassem os oito nomes para adiantarmos os trabalhos. 

Posteriormente, no caso dos que estão ausentes...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Recolheríamos dos ministros e da Ima, também, que não 

está presente.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Os que 

estão  ausentes  poderiam,  pela  internet,  participar  o  seu  voto. 

Sempre haverá alguém ausente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ao invés de internet, gostaria que a Secretaria Executiva 

recolhesse o voto dos ministros pessoalmente.  A minha sugestão é 

essa, que cada conselheiro vota em oito dos nomes que estão na 

lista.

Mariana, Antônio, orientem, por favor.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO – 

Mariana, como é que faz?  Coloca o xis aqui?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pode ser.  É uma boa ideia.  Eles têm a cédula.  Então, 

distribuam, por favor.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Presidente, se me permitir, por favor.  Boa tarde a todos e todas. 
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Boa tarde.  Bem-vinda a Conselheira Marta.  Eu considero que nesse 

momento,  presidente,  sim,  eu  concordo  com  sua  colocação  de 

recolher os votos posteriormente.  Mas em outros momentos a gente 

não  vai  poder  proceder  com  essa  situação.   Acho  que 

excepcionalmente,  sim,  mas  em  outros  momentos,  não,  porque 

teremos inclusive aqui algumas outras votações, encaminhamentos 

importantes que têm que ser tomados, infelizmente as pessoas não 

poderão estar e vão ter que ser encaminhados.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Eu concordo.  Acho ótima observação, se não vai  virar 

Festa da Uva...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Exatamente.  Eu acho que vamos abrir essa exceção nessa 

circunstância,  que  a  Ministra  Marta  também  está  chegando,  e  a 

Ministra Helena manifestou pessoalmente a sua vontade de participar. 

Mas que seja a última vez então, e que a gente siga o regimento, 

vamos  dizer,  que  o  Fioravante  cochichou  aqui,  serão  tomados  os 

votos os presentes.  Excepcionalmente, no caso de hoje, podemos 

fazer isso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Mas que seja rápido, presidente.  Que a coleta seja breve, para que 

possamos…
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Podemos marcar cinco dias.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Para que seja encaminhada à Presidente Dilma no prazo que ela 

posse se colocar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Exatamente.  OK?  Murilo, por favor.  Conselheiro Murilo.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Um 

esclarecimento.   De  fato  o  material  da  consulta  foi  distribuído 

previamente, pelo menos eu recebi o material da consulta, com os 

currículos, as listas, já há algumas semanas.  Agora, me parece pelo 

modo  como  estamos  começando  a  discussão,  que  há  um  certo 

desconhecimento  por  parte  do  Conselho,  por  várias  razões,  por 

conselheiros chegando,  que do meu ponto de vista seria prudente 

adiar a votação.  Eu gostaria que a Presidente Ana Fleck explicitasse 

um pouco mais do por que não podemos esperar a próxima reunião 

para fazer essa votação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A minha posição é o seguinte, é que isso já foi realmente 

distribuído com muita antecedência.  Estamos com essas duas vagas 

abertas há muito tempo.  Eu não saberia dizer quanto tempo.  Eram 

da Conselheira Lúcia Braga e do Conselheiro Paulo Sérgio Pinheiro.
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Antônio, você sabe me dizer há quanto tempo estamos 

com essas duas vagas abertas?  Desde fevereiro?  E o Conselheiro 

Paulo Sérgio Pinheiro, desde março.

Então,  realmente  me  angustia,  porque  temos  decisões 

importantes a tomar, e estamos sempre com duas vagas faltando, 

dois conselheiros faltando.

A minha posição pessoal é essa, mas evidente que me 

rendo à maioria do Conselho.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Está  bom. 

Então, na sequência, e aí encerro essa minha intervenção.  Só para 

entender o procedimento então.  Desde que estou no Conselho houve 

uma reunião em que fizemos votações de escolha de conselheiros. 

Na ocasião a gente votou e computou os votos e tivemos o resultado 

durante  a  reunião.   O  voto  foi  secreto,  não  votamos  aberto  por 

decisão do Conselho naquele momento.  Então, votou-se fechado e 

na hora uma comissão apuradora verificou e tomou a decisão.

Então, o meu entendimento é que esse é o procedimento, 

não  é  isso?   Vamos  recolher  os  votos,  em  envelopes  que  serão 

devidamente lacrados, rubricados, etc. para garantir a inviolabilidade 

do voto e dá-se um tempo para que os conselheiros e conselheiras 

presentes possam encaminhar, em dois ou três dias.  Enfim, esse é o 

procedimento?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É exatamente isso.  O senhor se rende ou eu me rendo?
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CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Eu  me 

rendo, mais uma vez, às ponderações da Presidenta Ana Fleck.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então, está bem.  Mais alguma manifestação?  Podemos 

continuar?

Conselheiro  Mário  Augusto,  o  senhor  está  me  olhando 

meio em dúvida?  Vamos em frente?

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura)  –  Eu  fiquei  com  uma  dúvida.   Nós  ainda  podemos 

acrescentar nomes ou só podemos votar nos nomes que aqui estão?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não.  Esses foram indicados por entidades previamente.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Então, está bem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Aqui a senhora tem até – não sei se no seu pacote tem – a 

relação das entidades que contribuíram para a consulta pública.  Foi 

uma consulta pública.

Podemos proceder, então, à votação?

Todos receberam a cédula?
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CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Eu gostaria de dar uma sugestão.  Desculpem, que vou 

voltar um pouco atrás no tempo.  Nessa história do Conselho Curador, 

estou vendo que só são entidades que indicam.  Eu acho que a gente 

acaba fechando muito a cabeça, no sentido de que só entidades, só 

gente militante, só não sei o quê.  Eu acho que tem que ter gente 

que areje, que traga ideia nova, que não seja de militância nenhuma. 

Por  exemplo,  eu  estava  pensando.   Não  a  conheço  muito  bem, 

conheço pouco, mas tenho lido coisas dela.   Por exemplo, a Rosa 

Furtado, viúva do Celso Furtado.  O nome que ocorreu e podia ser 

trezentos outros.  Ela acrescentaria.   E aqui a gente fica com um 

monte de gente, desculpem, só conheço uma pessoa dessa lista, e 

podem ser fantásticos, mas acho que a gente tinha que arejar este 

Conselho, porque está muito fechado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Marta, nós temos essa forma de indicação, de 

edital para consulta pública é sempre uma pedra no nosso sapato. 

Nós já fizemos várias tentativas de maneira de votação, de indicação. 

A senhora tem toda razão.  Essa será a última vez que vamos fazer 

nesse modelo.  Temos agendado reuniões para rediscutir esse tipo de 

coisa.  Mas é exatamente nessa linha.  A senhora tem toda razão.

Finalizada a votação?  Não?

Então,  só  para  deixar  claro  que  quem  vai  finalizar  a 

contagem  dos  votos,  depois  de  recolhidos  os  dos  membros  não 

presentes, será a comissão processante composta pela Conselheira 

Heloisa Starling, o Secretário Executivo Antônio Biondi e eu.
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Eu gostaria de fixar, então, um prazo para recolhimento 

desses  votos  externos,  de  cinco  dias  úteis.   E  a  proclamação  do 

resultado, Antônio, quanto tempo precisa?  Em até dez, vamos dizer 

assim.  Está bem?

Poderíamos,  se  os  conselheiros  acharem  interessante. 

Está certo.  Vocês poderiam, fazer a contagem dos votos recolhidos 

hoje?

Por favor, podia fazer isso?  Obrigado.

Enquanto  a  gente  faz  esse  procedimento,  gostaria  de 

passar a palavra para o Presidente da EBC, o jornalista Nelson Breve, 

para informes.

Eu  prometi  que  não  iria  mais  fazer  aquele  trocadilho. 

Então, por favor, limite com o tempo.  Aquele trocadilho infame.

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

em  relação  à  política  de  parcerias,  era  importante  atualizar  no 

Conselho, que pedimos a prorrogação, pois tínhamos um prazo para 

apresentar até o início do mês, final do mês passado; pedimos trinta 

dias, por causa da transição, quem estava coordenando a comissão 

era o Diogo e, com a saída do Diogo, passei a coordenação para o 

Ricardo Lima, que estava de férias e chegou agora.  Então pedimos 

um prazo um pouco maior.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu recebi ontem o comunicado.
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O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Exatamente.   Estamos  pedindo  até  o  final  do  mês  para 

apresentarmos  o  resultado  daquela  proposta  de  políticas  das 

parcerias.

Segunda questão é o relatório das ações da comissão de 

acessibilidade,  que  está  na  pasta  dos  conselheiros.   Foram ações 

implementadas; a comissão de acessibilidade foi criada justamente 

para fazer a formulação da política de acessibilidade da empresa que 

inicialmente, como estava no plano de trabalho do ano passado, era 

apenas  em  relação  à  comunicação  multimídia  e  expandimos  para 

também as instalações físicas.   Talvez alguns conselheiros tenham 

percebido já nas nossas instalações.  Ainda temos muito a avançar 

nessa  área,  mas  a  administração  do  prédio,  inclusive  não  está 

fazendo só aqui para nós, está fazendo no prédio todo, sinalização, 

melhorando condições; já foi instalado um elevador para ligar esse 

piso ao piso  dos  estúdios,  que é o  piso  inferior.   Portanto,  temos 

melhorado essa questão da acessibilidade.

Eu digo que já estamos com dezoito ou vinte e quatro 

horas  de  legenda  oculta.   Estávamos  com oito  horas  de  legenda 

oculta, passamos, logo no início do mês de agosto, a determinação de 

que queríamos vinte e quatro horas.   Houve um trabalho junto  à 

ACERP, que é quem tem feito a transcrição dos nossos conteúdos e já 

chegamos a dezoito horas de legenda oculta.  E queremos avançar 

também na audiodescrição.   Estamos  cumprindo  um pouco  acima 

daquilo  que  diz  a  lei,  e  queremos  estar  bem acima para  sermos 

referência nessa área, que para nós é aquilo que sinalizamos com 

nossa política, de sermos referência no tocante à acessibilidade, em 

relação  aos  princípios  estabelecidos  pela  convenção  da  ONU,  que 

acolhemos, e que, portanto, tem para nós valor de constituição, mas 

infelizmente temos dificuldade em sua implementação em geral no 

país.  E estamos avançando nisso.
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Então, o relatório está aí.  Não quero me estender.  Acho 

que houve um grande avanço, e precisamos avançar ainda mais para 

chegarmos àquilo que nos propusemos a ser referência na questão da 

acessibilidade,  tanto  em relação às nossas instalações,  quanto em 

relação ao acesso aos nossos conteúdos, por pessoas com deficiência.

E  deixo,  por  último,  mas  que  consideramos  muito 

importante, dentro daquela linha que desde o início já conversamos 

de  dar  prioridade,  associar  a  nossa  marca,  a  marca  da  nossa 

empresa,  dos  nossos  veículos  à  defesa  dos  direitos  humanos, 

começamos a colher resultados já na linha daquilo que foi a nossa 

política editorial  ao longo deste ano.  Nós ganhamos três prêmios 

Vladimir Herzog.  Na categoria Documentário tivemos dois programas 

do Caminhos da Reportagem.  Primeiro dos cinco finalistas estávamos 

com três nessa categoria, e um foi o prêmio e o outro foi menção 

honrosa.  O prêmio foi para Crimes na Ditadura, e a menção honrosa, 

o  Trabalho  Escravo  Urbano;  e  acabamos  de  receber  notícia  essa 

manhã, que é também finalista do Prêmio Esso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Posso te interromper, para não perder a ocasião?  Eu acho, 

sinceramente,  que  os  conselheiros  ficam  meio  perdidos:  aquele 

programa xis ganhou o prêmio não sei do quê.  Qual é o programa? 

Tudo bem, eu acho que seria de bom tom, ah, ganhou o Prêmio Esso, 

então distribui para os conselheiros.  Ou então passa novamente na 

grade.  Você não acha, Nereide?

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 

(Vice-Presidente) – Notadamente, Nereide, o Crimes da Ditadura, eu 

acho que teria que ser distribuído enfaticamente para os conselheiros.
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Inclusive já 

pedimos para que fosse reapresentado na grade, no dia da entrega 

do prêmio, 23.

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

ser.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas os conselheiros precisam ser informados.

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

uma ressalva, que o Crimes da Ditadura, por sinal, saiu por sugestão 

deste  Conselho,  porque  a  Conselheira  Heloisa  Starling  tem  um 

projeto lá na UFMG, ela sugeriu, nós partimos, fizemos uma pesquisa 

e acabou gerando esse programa, que foi premiado.

Sobre o programa, já decidimos, resolvemos fazer cópia 

mesmo, mas vamos exibir com uma boa divulgação, inclusive para 

aproveitar para informar o público que estamos com dois Caminhos 

da Reportagem premiados.   Vamos exibir  e fazer uma semana de 

direitos humanos na semana que iremos exibir.  Exibiríamos agora na 

quinta-feira, só não vamos exibir porque estamos com um programa 

datado  de  Caminhos  da  Reportagem  sobre  o  Ziraldo,  que  está 

fazendo oitenta anos, é bem a data do aniversário dele, que o Ziraldo 

tem um trabalho na TV Brasil.  Então, fizemos um programa sobre 

ele, mas logo em seguida, na semana que a EBC ganhará o prêmio, 
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que vai ser no dia 23, vamos exibir no dia 25, e, na semana seguinte, 

o outro programa premiado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas um carinho extra com os conselheiros não faz mal.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Claro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pega um CD e coloca programas premiados.

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

gente vai mandar.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Nós 

estamos fazendo isso.  A notícia chegou semana passada.  Nós vamos 

providenciar isso.  A nossa estrutura para fazer não somente isso, 

mas também os outros conteúdos, como o Conselheiro Takashi vem 

pedindo,  nessa parte de marketing,  mesmo marketing interno, ela 

não está totalmente estruturada.  O Cícero está estruturando essa 

área e esperamos que em breve tenhamos condições de sermos mais 

ágeis em relação a esse tipo de relações públicas.

E  para  nosso  orgulho  maior,  a  reportagem  de  Crimes 

contra Indígenas na Ditadura, da Rádio Nacional da Amazônia, que já 

foi falado aqui, também foi vencedor do Prêmio Vladimir Herzog na 
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categoria  Rádio.   Inclusive  feito  por  uma  repórter  que  entrou  há 

poucos meses aqui, concursada nesse último concurso nosso, a Maíra 

– esqueci o sobrenome dela, desculpe.

E também dizendo que somos finalistas no Prêmio Abdias 

Nascimento,  com  o  Caminhos  da  Reportagem,  inclusive  do  Big 

Richard  sobre  quilombolas;  e  também  da  Rádio  Luciano  Barreto 

também;  e  também  o  da  Rádio  Nacional  do  Rio  de  Janeiro.   E 

também com Trens do Brasil na final do Prêmio CNP.

Portanto, prêmio não é tudo, mas o mais importante que 

prêmio é a audiência das pessoas que mais precisam de conteúdos 

audiovisuais,  sonoros  e  também  na  internet,  para  formar  a  sua 

opinião  crítica.   Isso  é  o  mais  importante  para  nós.   E  hoje,  na 

reunião  desta manhã,  ficou  muito  claro  o  quanto  a  gente  precisa 

avançar no nosso departamento de pesquisa, que está sendo criado, 

para que a gente alcance esses resultados, a efetividade da nossa 

missão.  Mas prêmio é importante, porque começa a mostrar.  Aqui a 

gente vê isso,  ganhar  esses  três prêmios  na categoria de direitos 

humanos coroa o êxito deste ano em que trabalhamos para associar a 

nossa imagem à defesa dos direitos humanos.

Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Podemos  passar,  então,  imediatamente,  para  as 

apresentações das várias áreas da EBC.  Gostaria de chamar a Sílvia 

Sardinha,  que  vai  fazer  uma  apresentação  sobre  atualização  do 

planejamento estratégico.
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A Silvia é 

Secretária Executiva da Diretoria Executiva da EBC, responsável pelo 

planejamento estratégico.

A  SRA.  SILVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva  da 

Diretoria  Executiva)  –  Boa  tarde  a  todos  e  todas,  conselheiros  e 

conselheiras.   Seja  bem-vinda,  Conselheira  Marta  Suplicy  à  nossa 

casa.

Eu vou fazer aqui uma atualização, estamos chamando de 

atualização  porque  o  planejamento  estratégico  já  foi  discutido 

enquanto sua construção,  com o Conselho Curador;  e  gostaria  de 

apresentar  então  as  contribuições  que  o  Conselho  Curador  nos 

trouxe,  a  forma  final  que  nós  denominamos  agora  de  plano 

estratégico.

Rapidamente,  no final  dos nossos trabalhos, foram 304 

horas  trabalhadas,  esse  grupo  de  43  empregados;  também 

conselheiros  do  conselho  curador,  conselho  de  administração, 

conselho fiscal participaram da construção desse plano, assim como a 

nossa diretoria.

A  metodologia,  como  vocês  já  sabem,  foi  uma 

metodologia  utilizada por  meio da Fundação Dom Cabral.   É  uma 

metodologia  baseada em avaliações  de desempenho constantes,  e 

correção  de  rumos.   E  o  trabalho  foi  feito  todo  a  partir  de 

mapeamentos  e  análises  feitas  na  própria  instituição,  em  seus 

ambientes internos, ambientes externos, clientes, influenciadores e 

diversos públicos.

Chegamos, então, à missão, visão e valores, que foi nesse 

ponto em que a apresentação foi feita ao conselho curador.  A missão 

ficou assim definida como criar e difundir conteúdos que contribuam 
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para a formação crítica das pessoas.  Essa missão foi aqui discutida 

amplamente.  Foi devolvida ao grupo que trabalhava na sua íntegra, 

como  uma  aprovação  e  o  de  acordo  do  conselho  curador,  a 

concordância do conselho curador.

A  visão,  nós  acatamos  as  contribuições  vindas  da 

discussão  com  o  conselho  curador,  que  inicialmente  seriamos 

referência mundial em comunicação pública, uma visão ousada, uma 

visão  de  futuro,  uma  visão  que  nos  levaria,  no  entendimento  do 

grupo levaria a empresa a alcançar horizontes bastante amplos.  O 

conselho curador trouxe as suas contribuições e nós, prontamente, 

acolhemos: referência em comunicação pública, entendendo que ser 

referência significa de fato oferecer algo diferente e algo qualitativo, 

algo que de fato contribua com processos de inovação.

Com relação aos  valores,  discutimos amplamente  aqui; 

tínhamos  uma  contribuição  da  Conselheira  Ima,  com  relação  à 

inclusão da palavra cidadania, que consta ali no terceiro item.  Os 

valores foram totalmente refeitos, a partir não só daquela discussão, 

mas também da discussão com os outros conselhos e outros públicos 

que participaram.  Ficaram resumidos em cinco itens que entendemos 

abarcar  todos  os  valores  principais  que  temos  que  perseguir  e 

trabalhar baseados neles.

Vou  ler  rapidamente:  temos  compromisso  com  a 

comunicação pública como princípio mais fundamental; praticamos a 

independência  nos  conteúdos,  a  ética,  a  transparência  e  a  gestão 

participativa;  defendemos  os  direitos  humanos,  a  liberdade  de 

expressão e o exercício  da cidadania;  valorizamos as pessoas e a 

diversidade cultural e regional brasileira; e cultivamos a criatividade, 

a inovação e a sustentabilidade.
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Esses  valores  estão  amparados  em  nossa  missão,  que 

consta  da  lei,  estão  alinhados  com  nossa  visão,  e  com  a  nossa 

missão.

A partir daí, a metodologia nos pede que estudemos as 

possibilidades de objetivos estratégicos, que assim ficaram definidos 

em quatro perspectivas, as perspectivas de resultados, os processos 

internos,  aprendizado,  crescimento  e  financeira.   Essa  leitura,  na 

técnica,  ela  é  feita  de  baixo  para  cima,  ou  seja,  na  dimensão 

aprendizado e crescimento,  cor  de rosa,  que são quatro  objetivos 

estratégicos  nessa  dimensão,  sobre  o  que  precisamos  aprender  e 

crescer para desenvolver processos internos e alcançar resultados, 

interagindo essas dimensões, essas perspectivas aí com finanças, no 

investir e captar recursos para alcançar a missão.

A partir da definição desses objetivos estratégicos, foram 

definidos 33 projetos corporativos.  São projetos que alguns já estão 

em  curso,  mas  que  serão  desenvolvidos  com  a  participação  de 

diversas áreas da empresa.  Esses projetos estão alinhados com os 

resultados que queremos alcançar, como fazer para alcançar aqueles 

resultados  e  aquilo  que  precisamos  desenvolver,  a  exemplo  de 

capacitação de pessoa,  treinamento de pessoas,  e  crescimento de 

outras ordens no sentido de alcançarmos os objetivos estratégicos 

traçados.

Então, temos uma lista rapidamente aí.  Esse material vai 

ser  distribuído  posteriormente,  numa  publicação  que  está  sendo 

produzida, para todos os conselheiros.  E aí vocês poderão ver isso 

com um pouco mais  de detalhamento,  porque se não tomaríamos 

muito tempo dessa reunião para tratar de um por um.

Como  eu  disse,  foram  33  projetos  elencados  como 

projetos  corporativos  que  serão  desenvolvidos  ou  já  estão  em 
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desenvolvimento com o objetivo de alcançarmos os nossos objetivos 

estratégicos.

Esses projetos foram a partir da definição de metas, da 

definição de indicativos de resultados de cada um desses projetos, 

acompanhamento  e  monitoramento  serão  feitos.   Eles  são 

distribuídos numa linha de tempo ao longo do período definido para o 

planejamento estratégico, que é 2012/2022.  Eles foram distribuídos 

nesse  tempo,  cada  um  na  sua  perspectiva  com  a  definição  de 

objetivos a serem alcançados, avaliação de seus desempenhos.  Cada 

projeto  desses  será  monitorado  por  meio  de  um  sistema,  com 

pessoas  responsáveis  por  eles,  com  as  áreas  indicadas;  e 

monitorados pela secretaria executiva, por meio, como eu falei, de 

um sistema e de um comitê que já está sendo instituído, que vai 

fazer o monitoramento do planejamento estratégico.

Isso  significa  que  periodicamente  estaremos  aqui 

apresentando  o  acompanhamento  disso,  os  resultados  que  já 

estamos alcançando e as perspectivas de futuro.

Isso  é  apenas  um  convite  para  vocês,  porque  nós 

pegamos essa linha do tempo e aplicamos numa parede que fica ali 

no corredor das diretorias.  Ele está aplicado na parede, onde todos 

podem ter acesso aos projetos na sua perspectiva de temporalidade, 

de realização.  

Não  dá  para  ver  daí,  evidentemente,  porque  é  uma 

parede enorme onde está adesivado na parede da diretoria.

Além  da  corporação,  estudamos  detalhadamente  as 

plataformas assim chamadas de captação, de rádio, de TV, de web, 

assim como todas as unidades foram investigadas, detalhadas, e cujo 

projeto decorrente está acontecendo nesse momento, que é o projeto 

de  redesenho  e  com  o  objetivo  de  avaliarmos  os  processos  de 
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trabalho e propormos uma nova arquitetura de organização para que 

o  planejamento,  o  plano  definido  possa  acontecer  de  forma  mais 

organizada e adequada.

Então,  a  partir  dessa  definição,  estudamos  as  rádios, 

estudamos  as  televisões,  agências  de  notícias,  todas  as  áreas, 

diretorias, superintendências.  Todas as unidades foram mapeadas, 

estudadas as suas deficiências, as suas forças, as suas fraquezas de 

forma que possamos estruturar a empresa de maneira adequada para 

cumprir não só os objetivos, mas o plano definido.

Essa  lâmina  trata  do  mapa  conceitual  que  simplifica  a 

compreensão da nossa empresa em suas diversas dimensões.  De 

baixo para cima temos toda parte da gestão empresarial, que dá o 

suporte de gestão para toda a empresa funcionar.  Acima temos a 

gestão  de  relacionamento,  que  é  toda  a  parte  de  relacionamento 

institucional,  de comunicação, de marketing, de relacionamento na 

dimensão negocial, e ouvidoria.  Acima, a camada de tecnologia, toda 

a  parte  de  engenharia,  de  tecnologia  e  sistemas,  e  sistemas 

relacionados à televisão, à web, à corporação.  Na parte de cima, que 

é a parte azul, temos a parte mais voltada para o negócio, que é o 

conteúdo, que é o empacotamento, que é a distribuição.  O conteúdo, 

com  todas  as  suas  dimensões,  tipos  de  conteúdos  que  hoje 

trabalhamos, com conteúdos produzidos, coproduzidos, colaborativos, 

licenciados, e o próprio acervo da EBC.

O empacotamento, que é a programação, a finalidade da 

nossa  empresa,  que  é  a  inteligência,  a  estratégia  de  trabalhar  o 

conteúdo  e  distribui-lo  nessas  diversas  plataformas  de  mídias  e 

entrega-los, faze-los chegar de forma adequada ao público.

E parte de distribuição, nas três plataformas que temos 

hoje de mídia, web, TV e rádio; toda aquela área mais segmentada 

de captação,  que diz  respeito  a  serviços de televisão,  serviços de 
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rádio, monitoramento de mídia, publicidade legal, serviços editoriais, 

serviços web, a comercialização de acervo.  Essa parte é a parte da 

nova diretora,  que é a  diretoria  de captação,  dirigida pelo  Diretor 

Cícero Feltrin, nova na nossa estrutura, que estará cuidando de toda 

essa parte que diz respeito à entrada de recursos.

Inovação.   Ela  está  ali  numa  dimensão  que  perpassa 

todas as áreas que formam essa estrutura organizacional.

Então,  isso  é  um  pouco  do  resumo  de  como  a  nossa 

empresa está trabalhando já e aquilo que ainda não está adequado 

dessa forma, no projeto que estamos nesse momento desenvolvendo, 

que  pretende  fazer  essa  organização  dessa  maneira  acontecer  e 

alinhá-la ao plano estratégico.

Aqui  um  pouco  do  momento  em  que  estamos.   Nós 

fizemos o  lançamento  em Brasília,  que foi  realizado no dia  1º  de 

outubro.   As  ações  de  comunicação  interna  que  já  aconteceram, 

vocês viram o corredor, quem já tem o hábito de andar por esses 

corredores em tempos passados ou recentes sabem a diferença que 

foi, o que tínhamos nesses corredores.  Hoje eles estão adesivados 

com nossa missão, com os nossos valores e com a nossa visão, de 

maneira  a  fazer  um  trabalho  de  estímulo  ao  corpo  funcional,  a 

compreensão desses pressupostos empresariais.

Ações de comunicação interna também darão sustentação 

para  fazer  com  que  o  plano  desça  às  bases,  como  costumamos 

chamar, ao chão de fábrica, para de fato envolver as pessoas, para 

tirá-lo do papel, para fazê-lo concretizar.

Um site foi criado com essa intenção.  O site está voltado 

para  dentro  da  corporação,  onde  hoje  já  oferecemos  todas  as 

informações a respeito do planejamento, o que está acontecendo, o 

que vai acontecer, como as pessoas podem participar.  Então, tem 
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todo não só o histórico, mas todo o futuro e a forma como vamos 

trabalhar.

A publicação do plano, que é essa publicação a que me 

referi.  É uma publicação que transforma esse material técnico que foi 

construído  por  esse  grupo,  em  conteúdo  mais  palatável,  mais 

acessível,  que  vai  ser  distribuído  para  todos  os  empregados,  aos 

conselheiros e a todos os públicos que conosco se relaciona.

Realizaremos,  também,  evento  de  lançamento  com  o 

nosso corpo funcional em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora no 

final de outubro e novembro.  Os eventos já estão agendados.

Como  eu  falei,  o  sistema  de  monitoramento  está  em 

curso, que fará o monitoramento do plano estratégico, ou seja, das 

ações que serão desenvolvidas a partir do próximo ano.  Essas ações 

serão  monitoradas,  e  atribuídas  a  esses  objetivos,  e  não  só  com 

relação ao que faremos, mas também a como distribuiremos o nosso 

orçamento de forma estratégica, alinhado ao plano.

Além  disso,  o  nosso  plano  diretor  de  tecnologia  da 

informação e assim como eu falei, o planejamento orçamentário de 

2013, eles estarão subordinados ao plano estratégico.  Ou seja, as 

ações, como acabei de dizer, estarão relacionadas ao orçamento e o 

orçamento será distribuído de acordo com o plano.

O projeto redesenha nova arquitetura, como já falei.  Está 

em curso, com previsão de finalizar em 30 de novembro e previsão 

de  implantação  ao  longo  do  ano  praticamente  todo,  porque  a 

proposta  é  uma  proposta  que  será  encaminhada  para  a  diretoria 

executiva.  Está sendo considerada uma proposta bastante ousada, 

de reorganização dessa empresa, de forma a que o plano estratégico 

possa acontecer e ser concretizado numa estrutura adequada para 

isso.
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Por último, gostaria de agradecer, mas também de passar 

um filme, que foi o filme do lançamento da missão, visão e valores, 

assim como chamamos; e me colocar à disposição dos senhores e 

senhoras  para  qualquer  pergunta,  ou  para  contribuições  futuras 

também a Secretaria Executiva está à disposição.

(Vídeo)

O filme está aí.  Distribuímos para todos os conselheiros. 

Muitíssimo obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada,  Sílvia.   Eu fui  informada pelo Antônio de que 

pulei uma parte do roteiro, pois deveria ter chamado o Eduardo antes 

de chamar a Silvia.  Desculpe, mas realmente eu me perdi na ordem. 

Por favor, Eduardo, a palavra é sua.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  É  para 

convidar para assistir televisão e ouvir rádio.  Convidar a todos para 

assistir um pouco de televisão, que fizemos em setembro, que foi o 

que estamos chamando de começo da modificação da programação. 

Não chamamos de nova programação,  como falamos aqui  no mês 

passado.  É a mudança da comunicação visual da televisão, um novo 

arranjo  da  programação  em  termos  de  horário  e  algumas  das 

premiações que recebemos no mês.

Vou  pedir  para  exibir  para  que  todas  tenham 

oportunidade de ver.  Por favor.

(Vídeo)
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Era isso, Eduardo?  Obrigado.

Antes de passar para a apresentação da Dicap, gostaria 

de mencionar uma reunião que tivemos ontem nas câmaras, ontem à 

noite, nas câmaras de Jornalismo e de Educação e Cultura.  Foi um 

debate muito interessante; tínhamos cinco ou seis conselheiros.  Nós 

falamos exatamente da participação do Conselho nessa construção do 

conteúdo dos programas da EBC.

Nós havíamos falado sobre a participação ou a remessa 

ao Conselho  das  atas  das  reuniões  do  Comitê  de Programação,  e 

queria reiterar o nosso interesse com relação a isso.

A  nossa  conversa  de  ontem  foi  nesse  sentido,  que 

estamos sentindo falta de uma coisa mais assim, de um debate de 

conteúdo, que a gente pudesse...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acho que é 

porque as atas ainda não estão prontas.  Eu assinei uma de fevereiro, 

quando  eu  participava  do  Comitê  de  Programação.   Agora  não 

participo mais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A minha preocupação não é a ata em si, é que possamos 

estabelecer um canal de diálogo mais permanente com relação a isso. 

Até gostaria que o Conselheiro João Jorge reproduzisse algumas das 

nossas questões de ontem, com relação à programação, e fazer uma 

aproximação mais ágil entre o Conselho e esse Comitê.  Conselheiro 

João Jorge.
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CONSELEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS RODRIGUES – 

Boa tarde a todos e todas.  O que nós sinalizamos ontem é que com 

as  atividades  administrativas  que  temos  discutido,  boa  parte  das 

sugestões  para  a  programação  não  são  incorporadas  na  mesma 

velocidade que estamos definindo aqui.  Por exemplo, acabei de ver 

agora, há um programa chamado Nova África, que está com nova 

roupagem,  que  é  muito  bacana,  mas  que  nem  apareceu  nesse 

pequeno  clipe  que  passou  aqui  agora.   Fora  outras  decisões  que 

dizem respeito a gênero, acessibilidade, ou a conteúdo de jornalismo 

que durante o ano ou durante o período depois das decisões tomadas 

aqui, elas não apareceram.  Então, precisamos interagir mais com a 

programação, com o jornalismo.  Agora, em novembro, vai acontecer 

isso.  Há uma previsão de ações do Ministério da Cultura com relação 

à comunidade negra,  há previsões de a Presidente Dilma também 

com  relação  a  isso,  é  o  mês  da  consciência  negra,  tem  a 

independência  de  Angola,  tem  a  data  da  revolta  dos  lusos,  e, 

provavelmente, essas coisas não estão incorporadas para acontecer. 

Quer dizer, é um mês com bastante atividades importantes, e com 

dois assuntos que estão sendo bem discutidos, que é a questão da 

produção da cultura negra no Ministério da Cultura, a questão da lei 

de cotas para acesso à universidade, na parte social e na parte de 

populações diferenciadas, e que a gente vem falando aqui, tomando 

decisões, mas que não refletem ou na programação ou na área de 

jornalismo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não se trata absolutamente de indicação de programas, 

tipos  de  programas,  programas  feitos.   É  só  a  questão  de  os 
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conselheiros  poderem  opinar  em  termos  da  pauta  do  mês,  por 

exemplo, chamar atenção para essas coisas que estão acontecendo.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  O  Nova 

África está no ar, ele está no ar na sexta-feira, e só não foi no clipe 

porque no clipe do mês passado eu passei  um trechinho.   Então, 

achamos que talvez ficasse repetitivo.  Está no ar a partir de 23 de 

setembro.   Foi  na  sexta-feira  seguinte  que  ele  reestreou.   Houve 

inclusive uma festa no Rio de Janeiro, fez parte da nossa celebração 

dessa mudança de programação.

E com relação, especificamente, à Semana da Consciência 

Negra, que é 20 de novembro, da mesma maneira que vamos fazer 

no fim desse mês, por causa da semana em que se lembra a morte 

do Vladimir Herzog, que é 25 de outubro, a semana que se entrega o 

prêmio, vamos fazer uma amarração de programas, não conteúdos, 

não só jornalísticos, reportagens, filmes sobre direitos humanos mais 

voltados para essa parte da Comissão da Verdade, essa vertente dos 

direitos humanos; e no final de novembro, na semana do dia 20, a 

consciência negra, sem dúvida recebe o mesmo tratamento.  É um 

laço de fita que colocamos em voto.  A gente programa várias coisas 

que tangenciam esse assunto, ou que são de fato ligados a ele, e 

amarra a semana inteira, dando uma roupagem diferente tanto na 

rádio quanto na televisão, quanto nos demais veículos.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura)  –  Eu  gostaria  de  saber,  talvez  já  tenham discutido  aqui, 

quais são os planos para a Copa, porque todos os lugares onde a 

gente  fala  em  Copa  e  Olimpíadas,  um  ano  antes  começa  a 

apresentação do país; e é algo muito interessante para que a gente 
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possa se colocar.  Quer dizer, não sei se já debateram isso, se já tem 

programação, mas eu acho que é fundamental  que a gente tenha 

uma programação já muito clara do que queremos apresentar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Poderia  ser  em  convênio  com  o  Ministério  da  Cultura. 

Nelson, eu não sei.  Aí fica com vocês.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Nós 

estamos nos preparando para a Copa, mas acho que a ministra toca 

num  ponto  fundamental,  que  era  construirmos  aqui  dentro  do 

Conselho essa visão do nosso planejamento para a copa.  Aqui tem 

duas caras, uma é a comunicação pública e outra é a nossa prestação 

de serviços como uma empresa que presta serviços para o Governo 

Federal, também para divulgação das coisas do Governo Federal.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Mas sobre isso, por exemplo, ontem tivemos uma reunião 

com  o  Ministério  do  Turismo,  para  ver  exatamente  o  nível  de 

informação que terá que ser dada ao público.  Acho que temos toda 

condição de colocar.  Aí não precisa ser com um ano de antecedência, 

mas alguns meses antes, o que tem de disponível  em cada lugar, 

porque já sabemos que as pessoas se locomovem até três horas da 

sede.   É  uma oportunidade  única  que  temos  de mostrar  a  nossa 

diversidade, nossos museus, nossos monumentos, nossa cultura de 

shows, etc. etc.
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O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Eu 

concordo  plenamente.   Na  parte  da  nossa  prestação  de  serviços, 

inclusive, nós apresentamos um projeto para o Ministério do Esporte, 

que  está  sendo  avaliado  na  cobertura  justamente  nessa  linha  da 

divulgação do País, da sua diversidade.  Ou seja, o grande legado que 

se  deixa  num evento  como esse  é  mostrar  a  sua  cultura  para  o 

mundo inteiro, mostrar a sua diversidade, ou seja, é fazer o seu povo 

ganhar autoestima.  Acho que se formos verificar o grande legado 

que deixou a Copa do Mundo na África do sul, foi isso.

CONSELHEIRA MARTA SUPLICY (Ministra de Estado da 

Cultura) – Gostaria até de dar uma sugestão.  Ter a hora da copa, ter 

um horário fixo que as pessoas saibam, se querem saber de qualquer 

coisa, naquele horário tem a programação.  Isso quando chegar mais 

perto, mas serão quarenta dias.  Nesses quarenta dias tem que ter 

um horário disponível na televisão para tudo que está acontecendo 

em cada uma das doze sedes.  E antes uma programação estado por 

estado,  mostrando  a  diversidade,  porque  as  outras  televisões  do 

mundo também podem pedir para nós o material com antecedência. 

Aliás, não só devem pedir, mas temos que tentar vender.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Eu  me 

lembrei  que  inclusive  já  começamos  a  fazer  captações  para  isso, 

porque  autorizei  algumas  viagens  justamente  nesse  sentido  de 

captação,  de  equipes  que estão indo  lá  produzir  reportagens  com 

relação a isso, no caso da nossa prestação de serviços ao Governo 

federal.   No  caso  da  nossa  programação  específica,  acho  que  foi 

oportuna  a  colocação  para  já  começarmos  a  fazer  isso.   Vamos 

apresentar um plano de trabalho para o ano que vem, que o Conselho 
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Curador vai apreciar, e certamente isso vai ser estar nesse plano de 

trabalho, que será uma grande oportunidade para discutirmos isso.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Penso que o estreitamento do jornalismo, educação e cultura, com a 

programação do jornalismo é necessário.  Ontem nós citamos vários 

casos de diapasão, de diferenças entre temas definidos aqui e o que 

vem  fazendo.   Por  exemplo,  a  Ana  falou  sobre  eleições  2012,  a 

participação  de  gênero,  como  isso  aconteceu,  se  aumentou,  se 

diminuiu.  Eu citei, ontem, a participação da população afro-brasileira 

nas eleições, os dados disso, já que as TVs comerciais não vão fazer. 

E jornalismo, companheiro Paulo e Mário Augusto, tem vários casos 

que podemos citar em que já tivemos uma decisão aqui, uma vez, 

duas ou três, e ela não se reflete na programação como um todo. 

Pensamos  que  se  esses  grupos  setoriais  trabalharem  mais  junto, 

atuarem mais junto com a programação e com o jornalismo, essa 

diferença,  essa  distância,  ou  esse  não  cumprimento  dessas 

deliberações podem deixar de acontecer.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS – Posso comentar sobre o planejamento estratégico?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Podemos só fechar essa questão da programação?  E lhe 

dou a palavra em seguida.

Nereide, por favor.
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A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Eu 

concordei com o conselheiro.  Acho que muitas vezes falta isso que 

você falou,  trazer a fitinha para dar para todo mundo.   Acho que 

muitas vezes falta um pouco de informação, assim, porque no caso 

do 7 de setembro, houve uma sugestão aqui do Conselheiro Seabra 

para fazermos um especial, a gente fez e acabou não comunicando. 

No caso do gênero,  nós  fizemos matérias,  mais  de  uma,  sobre a 

questão da participação feminina na eleição.   Então,  eu acho que 

teríamos de combinar com o Antônio, talvez fazer um canal de passar 

até por e-mail link com as matérias que vocês vão sugerindo, porque 

a gente tem atendido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  O  que  eu  acho  é  que  está  faltando  um  pouco  de 

aproximação.   Por  exemplo,  nós  estamos  tentando  revitalizar  as 

câmaras temáticas, com o auxílio da Mariana.  Então, eu acho que 

podíamos, por exemplo, quando houver reunião das câmaras, chamar 

você, chamar o Eduardo, chamar...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Era isso 

que ia falar.  Primeiro acho que devíamos estar indo de “enxerido”, só 

para saber o que vocês estão conversando.  Mas segundo, acho o 

seguinte,  na verdade,  a  proposta do João Jorge é a programação 

como um todo, ou seja, no jornalismo tem ações pontuais, às vezes 

num determinado programa tem uma ação pontual.  O que ele está 

dizendo  é  que  não  está  permeando,  portanto,  não  há  um 

planejamento.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ontem nós falamos até em chamar a Nereide.  Assim, a 

gente não faz, ou não fez ainda.  Então, a partir de agora, com sua 

permissão,  evidentemente,  sem  ofensas,  Dr.  Eduardo,  podemos 

chamar diretamente, não podemos?  Então, pronto.  É mais fácil, não 

tem que fazer ofício nem nada disso.

Conselheiro Mário Augusto, por favor.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Jogo rápido.  Eu queria só fazer uma observação, para que conste em 

ata que o  Repórter  Brasil,  desde segunda-feira,  está  lavrando um 

grande tento com um seriado, que depois vai ser um documentário, 

sobre a Operação Condor.  E é muito importante, porque na internet 

tem uma repercussão muito grande; inclusive se colocou de manhã a 

importância de se repercutir em outros espaços midiáticos.  Nesse 

sentido,  a  apresentação  desse  documentário  mostra  um  caminho 

para o Repórter Brasil, para sempre, diariamente ter coisas novas que 

outros canais, os canais comerciais da grande mídia não apresentam. 

Aí é que a TV Brasil vai ganhar.  É muito importante.  E a Operação 

Condor,  que  hoje  inclusive  vai  passar  uma  informação  sobre  a 

questão do João Goulart, que está rolando quase que há uma década 

e poucos têm falado sobre o assunto, sobre a hipótese que ele teria 

sido assassinado com a troca de remédios e tal.   São temas que 

virarão quase que tabu, e então, a TV Brasil, nesse sentido, está de 

parabéns.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Inclusive hoje de manhã nós tivemos umas apresentações, 

um roteiro temático muito interessante sobre audiências, sobre qual 
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o público da TV Brasil; e inclusive o Conselheiro Daniel manifestou o 

pesar  de  que  estivessem  tão  poucos  conselheiros  presentes,  na 

verdade.  Então, estamos pensando numa maneira de incluir isso nas 

nossas  reuniões,  e  não  fazer  uma  coisa  extrapauta.   Eu, 

pessoalmente,  gostaria de desabafar que acho que estamos muito 

burocráticos  nessas  reuniões.   Estamos  focando  em  processos, 

evidentemente,  temos  que  construir  nossa  estrutura,  na  parte 

administrativa.   Mas  eu  gostaria  e  acho  que  os  conselheiros 

concordam comigo que a gente focasse mais em conteúdo, na missão 

finalística da EBC, a partir talvez da próxima reunião, ou do ano que 

vem.  Mas gostaria de contar com o apoio de vocês, para a gente 

construir  uma pauta mais  voltada para esse tipo de atividade,  da 

atividade-fim da empresa.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Só para 

fechar  o  acordo  aqui,  queria  que  tivesse  um  integrante  da 

superintendência de programação e, também, um de cada uma das 

áreas.  Se for uma área que tem a ver com jornalismo, jornalismo; se 

for  uma  área  que  tenha  a  ver  com produção,  produção.   Então, 

Câmara de Rádio, alguém de rádio; Câmara de Direitos Humanos e 

Cidadania, da produção.  Acho que era importante ter um integrante 

de cada uma dessas áreas, nessas reuniões, a partir de agora.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – É só avisar 

quando elas são, e a gente vai se organizar para estar presente em 

todas elas, se for desejo do conselho.

A dinâmica, por exemplo, do comitê de programação, é 

fazer  reunião  em  todas  as  sextas-feiras.   Mas  elas  também,  a 

exemplo  do  que  a  senhora  está  se  queixando,  vez  por  outra  se 
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tornam decisões burocráticas e administrativas.  Aqui com o Conselho 

Curador é um fórum mais do que adequado para conversar sobre 

linha.   A  ideia  é  exatamente  essa.   Primeiro  não  considero  um 

convite, considero uma convocação.  Então, dar a isso uma dimensão 

que eu considero; e mais do que isso, acho que é necessário para 

nós, que a gente converse com o Conselho com uma frequência que 

não  seja  só  da  reunião  de  votação,  porque  é  assim  que  se  vai 

compreendendo também.  Às vezes o nosso tempo com o tempo da 

administração  pública,  ou  o  tempo  da  televisão  com o  tempo  do 

rádio; como o tempo para se fazer um programa de longo folego, por 

exemplo, Caminhos da Reportagem, a gente pensa seis, sete ou oito 

meses  antes.   Então,  como  se  dá  essa  dinâmica,  acho  muito 

importante que o Conselho se aproprie da nossa forma de produzir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Uma das informações  que tivemos hoje de manhã,  que 

fiquei surpresa, que a TV Brasil  tem noventa e sete produtos, e a 

Rede Globo tem sessenta.  Quer dizer, a Rede Globo tem sessenta e 

nós temos noventa e sete.  Então esse tipo de informação o Conselho 

tem que se apropriar, para poder, inclusive, contribuir de forma mais 

consistente.

Então  estamos  de  acordo  com  essa  sistemática,  uma 

coisa mais informal.

A Mariana fica de interlocutora.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 

(Vice-Presidente) – Acho importante também isso que a Presidente 

falou de o Conselho ter acesso a alguns resultados da programação. 
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Por  exemplo,  acho  que  a  TV  tem tido  uma atenção  enorme com 

relação ao período da ditadura, aquele documentário dos 21 anos é 

uma  coisa  espetacular,  há  imagens  raríssimas  e  tem  agora  uma 

sequência.

Seria muito bom – estou falando do meu lado...  Mas, por 

exemplo, você estava me falando de um programa importante, eu 

falei na universidade, e a universidade inteira quer ver, é o Sobre a 

Morte.  A Escola da Medicina pediu para passar aos estudantes.

Então, é importante o Conselho receber uma caixinha, ou 

um plasticozinho,  mas que ele  tenha acesso a essa programação, 

porque ela é muito importante e o resultado tem sido muito legal.  E 

vi  como  vocês  fazem,  quer  dizer,  esse  especial  do  caminho  da 

reportagem dos panfletos, da Independência, acompanhei, saiu aqui 

e acabei acompanhando.  E é um trabalho enorme, a moça te leva à 

loucura,  corretamente.   O  resultado,  fiquei  espantada.   Os 

historiadores,  Murilo  de  Carvalho,  falam  dos  panfletos  da 

Independência, da descoberta do Zé Murilo.  O Zé Murilo e a Lúcia 

ficaram  satisfeitíssimos.   Então,  há  uma  invocadura,  uma 

importância, que o Conselho precisa conhecer.

Assim, eu queria pedir que vocês possam escolher o que 

acham mais interessante e distribuam para nós.  Eu vou pedir os 

meus.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Inclusive, conselheiros e conselheiras e Nereide, há estudantes da 

Universidade Católica de Pernambuco que estão acompanhando pela 

internet essa reunião nossa e já estão mandando mensagens para 

mim, dizendo que querem assistir aos programas, que “professora, se 
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receber,  por  favor,  queremos  copiar,  queremos  assistir,  ver”.   O 

retorno é imediato.  Já mandaram aqui que “quero assistir”.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que somos ruins de comunicação.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Estamos 

numa empresa de comunicação.  É normal.  Trabalho nisso há vinte 

anos e é sempre assim.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Esse programa da Independência, a Heloisa conseguiu dar uma ótima 

atualizada,  porque  tinha  essa  pesquisa  sobre  os  panfletos.   Ela 

conseguiu marcar participativamente.  Mas ele foi ao ar, realmente, e 

fiz  uma  cópia  para  ela,  mas  só.   Eu  tinha  realmente  de  ter 

comunicado, porque foi um assunto pautado aqui.

Esse  programa  sobre  a  morte,  estive  no  Hospital  das 

Clínicas,  em São Paulo,  foi  apresentado para  um auditório  lotado, 

houve uma discussão – o Otávio Dantas estava até concentrando – 

para estudantes de Medicina.  Acabou o programa – um programa de 

52 minutos – e foi muito aplaudido, todo mundo aplaudiu.  E houve 

uma discussão muito interessante sobre a questão do atendimento às 

pessoas que estão doentes, como o médico trata a morte.  Todos 

disseram que era um assunto que só podia ser tratado dessa forma 

numa TV pública.   Houve  uma discussão  e  as  pessoas,  inclusive, 

perguntaram...   Esse  mesmo  programa  já  foi  apresentado  na 

Cinemateca, em São Paulo também.  Está tendo um circuito, agora, 

em que está sendo repassado.
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Até sugeri para apresentar no Hospital das Clínicas, mas a 

Ana tem razão, passarmos para as universidades todas, fazer uma 

divulgação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Acho  que  esse  nosso  jornalista,  que  vai  se  agregar  ao 

Secretário Executivo, pode fazer também esse papel de informar aos 

conselheiros coisas mais...

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Esse 

negócio da comunicação é tão importante, Ana, que nos 15 processos 

críticos que consideramos, o redesenho dentro da empresa, um é a 

comunicação interna e externa.  Tivemos uma reunião, inclusive, essa 

semana com o  grupo  que  está  trabalhando  essa  temática  para  o 

redesenho  desse  processo  justamente  para  dizer  como  entra  a 

informação e essa tem de percorrer um trilho e ser espalhada para 

todos os nossos públicos de interesse.  Todos.  Esse é um caminho 

que está sendo redesenhado.

Aproveitando o que a Mariana trouxe para nós,  já  que 

tem um pessoal em Pernambuco querendo, na página nossa do You 

Tube é só colocar Caminhos da Reportagem.  Todos os Caminhos da 

Reportagem estão na nossa página no You Tube.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Professora Ana Veloso.

Professor Daniel.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  A 

propósito  desse  assunto,  reiterar  uma  sugestão  recorrente  aqui 

dentro deste Conselho.  Primeiro, para os próprios conselheiros, pois 

lembro que nas primeiras reuniões o Takashi levantou esse assunto, 

de que,  às vezes,  temos dificuldades,  pelas nossas  ocupações,  de 

acompanhar certos programas da TV Brasil e, mais ainda, da Rádio. 

E se não era possível à empresa disponibilizar aos conselheiros, pelo 

menos, os programas considerados chaves de cada área, para que 

pudéssemos  ver  esses  programas  no  horário  que  nos  for  mais 

conveniente.

Num outro nível, o que também já foi abordado aqui, e 

também  é  uma  sugestão  já  antiga  nossa,  se  não  era  possível 

criarmos uma divisão dentro da empresa, se é que já não existe, para 

disponibilizar  na  área  da  educação  certos  programas,  ou  indicar 

aqueles  que estão  disponibilizados  no You Tube,  que é uma coisa 

mais  rápida.   Há  uma  demanda  imensa  na  universidade, 

principalmente na área de Ciências Humanas, a respeito de certos 

programas que as perdem, não conseguem acompanhar e não têm 

meios de ascender a esses programas, que são muito úteis para levar 

a discussões, debate, como esse que está sendo mencionado agora e 

que causou tanto impacto.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 

(Vice-Presidente)  –  Esse  que  saiu  na  rádio  sobre  a  questão  da 

população indígena na ditadura é uma linha de trabalho da Comissão 

da Verdade.  E a EBC faz um programa, ganha prêmio e não vimos. 

Fiquei arrasada com isso.



48

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Em  algum  momento  alguém  trouxe  a  ideia  de  que 

conselheiros tivessem acesso na intranet?

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Antônio 

acabou  de  me  informar  que  ontem  ele  conversou  com  Anselmo 

Massati, o gerente executivo de Soluções Tecnológicas da Sucom, e 

disse que tem caminhos para fazer isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Seria um acesso especial para que pudesse ver o programa 

pela intranet.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Exatamente.

Ele está me dizendo que, em relação àquela demanda do 

conselheiro  Takashi,  eles  estão  conversando  e  estão  a  caminho. 

Portanto,  é  possível.   A  primeira  era se era possível.   É possível. 

Agora, ver como se procede.

Outra coisa é a questão da divulgação.  O fundamental 

aqui, agora, nessa estrutura de divulgação é informarmos o Conselho, 

talvez  por  intermédio  da  Secretaria  Executiva,  os  conteúdos  e  os 

endereços  que  estão  sendo  postados.   Ou  seja,  é  mandar 

periodicamente e “há esses conteúdos interessantes que podem valer 

a pena para os conselheiros estarem apreciando pela internet”, como 
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ainda  não  temos  condições  de  fazer  isso  por  essa  abertura,  pela 

nossa intranet.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Sueli.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Estávamos  aqui 

discutindo, porque pensei que tivesse baixe e use, e falei que “avisa 

aí,  porque está na internet  toda a programação”.   Basta entrar  e 

olhar.  Mas não se tem o baixe e use quando o professor quer.

Ele  já  respondeu  que  eles  vão  arrumar  uma  solução 

tecnológica, Takashi, para ter esse baixe e use, porque os conteúdos 

são públicos e temos de disponibilizar realmente.

Está respondido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém?

Comprometo-me,  junto  com  o  pessoal  da  Secretaria 

Executiva,  de  montar  uma  pauta  mais  conteudista,  se  podemos 

utilizar esse termo.

Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Antes 

de passar para outro ponto quero levantar aqui a questão do voto. 
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Não pude chegar na hora em que os outros conselheiros votaram.  Eu 

me encontro muito pouco embasado para proceder a esse voto.  Não 

sei como os demais colegas fizeram.

Aqui, sugerimos à Presidência para escolher determinados 

conselheiros com base em critérios que assegurem a este Conselho 

um equilíbrio ou aperfeiçoe o equilíbrio existente entre regiões, entre 

gêneros, entre profissões, etc.

Voto conscientemente aqui num cidadão que foi indicado 

por  várias  organizações  porque  disponibilizaram  na  internet, 

correspondência  que  fizeram  conosco,  um  videozinho  em  que  o 

cidadão aparece, se apresenta, diz quem é, quem não é, etc.  Pronto. 

Achei que ele estava de acordo com os critérios.  Mas é o único.  Os 

outros só temos a lista das entidades que votaram e quantos votos 

cada um recebeu.  Não temos mais nenhuma informação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – E os currículos de cada um.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Os 

currículos foram disponibilizados?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É um processo, conselheiro.  Concordo perfeitamente, mas 

no momento...  Temos de repensar isso tudo.

Conselheiro Martins.
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CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES 

MARTINS – Vou comentar sobre o planejamento estratégico.

Antes  de  tudo  quero  enfatizar  a  presença  da  nossa 

Ministra Marta Suplicy que, sem dúvida nenhuma, é um relevante up 

grade para o nosso Conselho, para que tenhamos um desempenho 

cada vez melhor.

Planejamento  estratégico,  presidente,  já  disse  várias 

vezes aqui – não entendo nada de televisão –, mas planejamento 

estratégico, há uns 35 anos fiz um curso nos Estados Unidos com 

Peter  Ducker.   Ele,  então,  disse  claramente:  “Vocês,  que  são 

empresários, não façam, nunca pretendam prever o futuro.  Prever o 

futuro é coisa de cartomante.  Nós temos é de criar.  Vocês precisam 

criar o futuro das empresas de vocês”.  Isso foi o que fiz na minha.

Então, quando vi o planejamento estratégico apresentado, 

por sinal eu já tinha dito ao Nelson, a Fundação Dom Cabral foi que 

fez,  da  minha  empresa  também,  é  especialista,  muito  boa,  há 

técnicos  excepcionais  em  planejamento  estratégico.   E  o 

planejamento estratégico é o que vai nos possibilitar criar o nosso 

futuro.  O planejamento estratégico que temos na nossa frente sem 

dúvida nenhuma vai nos dizer tudo aquilo que queremos ser.

Assim, muitas coisas que discutimos aqui, é preciso que o 

Conselho Curador tenha um conhecimento completo do planejamento 

estratégico de uma empresa.  Sou conselheiro de várias empresas. 

Não aceito nenhuma participação de um conselho se não conheço o 

planejamento estratégico da empresa.  O planejamento estratégico 

vai nos dizer para que lado a empresa se mexe, para onde quer ir, 
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para onde não quer ir.  Isso depende exatamente da ousadia dos seus 

diretores executivos.

Gostei,  Nelson,  da  apresentação  do  planejamento 

estratégico.   Vi  que  vocês  têm  33  projetos.   Não  é  um número 

grande.  Faço parte do Conselho do Tarso Genro, no Rio Grande do 

Sul, e apresentaram 120 projetos.  Eu disse: Tarso, quem faz, quem 

apresenta um sistema com 100 objetivos com “c”, acaba com 100 

objetivos com “s”.

Esses projetos bem cronogramados, em que já falei numa 

ocasião, com time, marcando exatamente o  time desses projetos, e 

que tenha esse projeto um controle rigoroso através de indicadores 

que desaguem dentro de um business qualquer, aí você começa a ter 

empresa bem na mão.

Inclusive, você prometeu uma visita, o dia que quiser ir a 

Caxias do Sul vai  lá.   Pode ver o nosso BSC.  Como controlamos 

aquilo  com rigorismo extraordinária,  porque hoje com fábricas  em 

nove países do mundo, cada um com uma língua diferente, moeda e 

tudo, não é fácil.

Então,  fiquei  feliz,  presidente,  por  hoje.   Termos 

conhecimento de um planejamento estratégico, que eu gostaria de 

ter uma cópia, e todos os conselheiros deveriam ter uma cópia e uma 

participação disso.  A missão de um conselheiro não é se meter na 

área executiva, mas saber se a empresa está seguindo a rota que foi 

traçada dentro do planejamento estratégico.

A  Ministra  Marta  colocou  a  Copa  do  Mundo.   Isso  é 

simplesmente estratégico.  O que vamos fazer?  Vamos esperar?  O 

que queremos fazer na Copa do Mundo e ponto final.  Vamos avançar. 
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Prever o futuro não adianta, temos de dizer que em 2014, nos Jogos 

Olímpicos de 2016, queremos fazer “y”, “x”, “w” e “h”.  E aí vai.

Hoje  fiquei  muito  satisfeito  por  ter  esse  planejamento 

estratégico  apresentado  de  uma  maneira  concisa,  maneira  bem 

distribuída,  maneira  bem  objetiva,  e  sem  nenhum  plano 

megalomaníaco que, geralmente, nunca dá certo.

Presidenta e Presidente Nelson, parabéns pela gestão que 

vocês estão tendo.  Se seguirmos esse nosso planejamento, a EBC 

dará um salto gigantesco dentro dos próximos anos.

A Ministra Marta, cumprimentos.  É um privilégio termos a 

sua participação aqui.

Obrigado.

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

distribuído hoje porque estamos com o texto em fase final de revisão. 

Acredito  que  em  quinze  dias  ou  três  semanas  devemos  ter  uma 

publicação já para ser distribuída aos conselheiros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais algum comentário?

Consulto  os  conselheiros  se  passamos  para  a  próxima 

apresentação direto ou se querem tomar um café.  Já avançamos 

bastante.  Café.

Intervalo
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Podemos retomar?

Em seguida, a passo a palavra para Cícero Feltrim, diretor 

da Diretoria de Captação e Serviços, para uma apresentação.

Convidei  pessoalmente  o  Cícero  para  fazer  essa 

apresentação porque estive presente na comemoração dos 35 anos 

da Rádio Nacional da Amazônia e lá foram apresentados rapidamente 

alguns  projetos  nessa  área.   E  eu  gostaria  que  os  conselheiros 

tivessem conhecimento do que está sendo preparado pela empresa.

Por favor, Cícero.

O  SR.  CÍCERO  FELTRIM (Diretor  de  Captação  e 

Serviços) – Obrigado.

Quero cumprimentar aos conselheiros, conselheiras.

Especificamente,  você  tinha  pedido  para  mostrarmos  o 

projeto Vozes da Amazônia.  Então, quero pedir licença para antes de 

mostrarmos o Vozes da Amazônia, contextualizarmos um pouco onde 

o Vozes da Amazônia está inserido, que é falar um pouco ao Conselho 

Curador  a respeito da nossa política de captação de recursos,  até 

porque  há  alguns  conceitos  que  talvez  os  conselheiros  ainda  não 

conhecem e seria importante partirmos dessa base de informação.

A EBC hoje tem algumas maneiras de captar recursos.  A 

maneira mais conhecida talvez seja a prestação de serviços, ou seja, 

os  serviços  que  prestamos  via  contrato,  por  exemplo,  para  a 
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Presidência da República, Ministério da Saúde.  Essa é uma área de 

captação, é uma forma de captação.

Outra  forma é  o  licenciamento  de  conteúdos,  ou  seja, 

comercializamos os conteúdos que são produzidos e que, de alguma 

maneira, possam ser comercializados.  Outra maneira é a prestação 

de serviços de publicidade legal que, por lei, é uma prerrogativa da 

EBC, que toda publicidade legal do governo é feita por intermédia da 

empresa.

Temos,  por  exemplo,  o  monitoramento  de  mídia,  o 

clipping  diário,  900  personalidades  do  governo,  tanto  na  área  do 

Executivo, quanto no Judiciário e do Legislativo recebem.

Aqui,  especificamente,  essa  política  de  captação  de 

recursos  diz  respeito  a  quando  vamos  conversar  com  o  mercado 

sobre a apoiar institucionalmente os veículos da EBC.  Então, aqui 

estamos falando de uma política que não tem a ver com prestação de 

serviço,  não  tem  a  ver  com  serviços  que  executamos,  mas  com 

procurar empresas privadas e públicas.   O grande desafio da EBC 

hoje é trazer para os seus recursos capital privado.  Conseguimos que 

empresas  privadas  entendam  qual  o  objetivo  da  EBC  e,  dessa 

maneira,  fazer  com  que  essas  empresas  apoiem  a  comunicação 

pública.

Logicamente,  dentro  da  missão  que  foi  definida  pelo 

planejamento  estratégico,  que  é  criar  fundos  de  conteúdo  que 

contribuam para a formação crítica das pessoas.  Aqui encontramos 

uma situação junto ao mercado, que é o seguinte: ninguém sabe o 

que  é  a  comunicação  pública  –  talvez  eu  exagere  um  pouco, 

ninguém,  mas  a  maioria  das  pessoas  não  sabem  o  que  é  a 
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comunicação pública -, para que serve, por que foi criada, por que a 

EBC existe e qual o papel da TV Brasil.

Então,  não  estamos  falando  de  conversar  com  uma 

empresa, de conversar com o apoiador, e ele já tem uma base de 

informação e que fique mais tranquilo você estabelecer com ele um 

diálogo de apoio comercial.  Você precisa explicar exatamente como 

isso funciona.

Assim, a primeira coisa que temos feito é mostrar para 

que servem as emissoras estatais, as emissoras comerciais.   E fica 

muito  evidente,  ou  seja,  quando  explicamos  a  diferença  entre 

audiência  numa TV comercial  e  numa TV pública.   Ou seja,  a  TV 

comercial está preocupada em, naquele programa, construir a maior 

audiência possível  com qualquer tipo de público, porque é a soma 

dessa audiência que definirá o seu custo comercial, o comercial de 30 

segundos, e a partir daí que ele vai faturar, que terá lucro.

Dizer que a lógica numa emissora pública não é essa, não 

estamos  construindo  audiência  vertical,  ou  seja,  todo  mundo  ao 

mesmo tempo, mas construindo uma audiência horizontal, que é, ao 

longo do dia,  ao longo da semana, ao longo do mês, ir  buscando 

audiência dessa maneira e construindo uma audiência que não pegue 

todo mundo ao mesmo tempo, já que os programas e conteúdos são 

produzidos para aquele público específico.

Então, se a TV comercial está preocupada, por exemplo, 

com um programa  infantil,  que  são  muito  poucos  e  praticamente 

nenhum  produzido  aqui,  com  exceção  da  TV  Brasil,  mas  está 

preocupada com aquele programa infantil e atingir jovens, adultos e 

crianças, a televisão pública está preocupada que aquele programa 



58

vai atingir crianças de 3 a 6 anos de idade e ponto.  Essa construção, 

então, no final dará a nossa audiência.

Outra  coisa.   A  tabela  de  preço  de  uma  emissora 

comercial é baseada no consumo.  O que ela vê na frente dela é o 

seguinte:  preciso  ter  um consumidor  e quanto mais  consumidores 

tiver  assistindo  meu  canal,  o  meu  programa,  melhor.   Portanto, 

preciso  ofertar  a  ele  um  conteúdo  que,  independente  do  que 

provoque nele, formará audiência, porque preciso que tenha muitos 

consumidores na frente da televisão para que eu possa vender o meu 

comercial de trinta segundos.

No caso de uma emissora pública, o que temos explicado 

para o mercado é que trabalhamos, não procurando consumidores, 

mas procurando cidadãos.  Ou seja, que enxergamos na frente de 

nossa audiência não é o consumidor, mas um cidadão, e é para ele 

que trabalhamos.

Assim,  a  proposta  da  EBC  e  da  TV  Brasil  em  captar 

recurso,  obviamente  não  recurso  publicitário,  mas  recurso 

institucional,  pois  não  estamos  buscando  nada  que  venda  alguma 

coisa para alguém, seja produto, ou serviço, mas sempre um apoio 

institucional,  uma  mensagem  institucional.   Com  isso  a  nossa 

proposta se fecha num ciclo completo, ou seja, a nossa programação, 

que constrói  uma audiência  vertical,  que vai  procurar  ter  o maior 

número  possível  de  telespectadores,  porque,  no  caso  de  uma 

emissora  pública,  a  audiência  é  importante,  sim,  porque  se  não 

tivermos audiência, não cumprimos a nossa missão.  Agora, não é 

audiência  para  formação  de  tabela  de  preço,  mas  audiência  para 

cumprimento de missão.  Portanto, conseguimos captar investimento 

externo  e  isso  é  reinvestido  de  novo  na  produção  da  própria 

programação da TV Brasil.
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Então,  na  hora  de se chegar  ao mercado  encontramos 

uma situação que é a seguinte: o mercado já trabalha hoje com uma 

lógica,  que  é  a  do  consumo,  da  audiência  e  da  cobertura. 

Entendemos que uma emissora pública,  uma emissora como a TV 

Brasil,  deveria  chegar  ao  mercado  usando  quase  que  o  mesmo 

conceito, mas fazendo uma mudança que é muito importante e que 

mostra qual o papel da TV pública.

O preço de uma emissora comercial é formado, portanto, 

por cobertura, pelo índice de potencial de consumo e pela audiência. 

A  EBC,  TV  Brasil,  chegam  ao  mercado  falando  em  cobertura, 

audiência, e trocamos o índice de potencial de consumo pelo índice 

de desenvolvimento humano.  Quer dizer, há uma sutileza aí,  mas 

que é muito importante e mostra o papel da TV pública.

Ou  seja,  enquanto  uma  emissora  comercial,  enquanto 

uma empresa, ao apoiar uma emissora comercial, está preocupada 

com cobertura, consumo e audiência; uma empresa, ao apoiar a TV 

Brasil,  está  preocupada  com  cobertura,  audiência  e  com 

desenvolvimento  humano,  que  leva  em  consideração  os  fatores 

econômicos,  mas  também leva  em consideração  a  expectativa  de 

vida e escolaridade.

Essa  é  a  uma  maneira  de  despertarmos  nas  nossas 

reuniões, nas nossas prospecções no mercado, dizendo que “estamos 

falando quase a mesma coisa, mas temos uma grande diferença, não 

estamos  pensando  no  consumidor,  mas  no  cidadão,  não  estamos 

preocupados apenas com o consumo, mas a TV Brasil se preocupa 

com o desenvolvimento humano.  Assim, acreditamos que a renda é 

importante como um dos meios do desenvolvimento, mas não é fim, 

enquanto que usando a substituição do IPC pelo IDH, mudamos a 
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perspectiva  e  mostramos  que  deixa-se  de  estar  centrado  só  na 

questão econômica e passamos a ter o foco nas pessoas como um 

todo”.

Outro  conceito  que  começamos  a  conversar  com  o 

mercado  é  sobre  responsabilidade  cultural.   Hoje  ouvimos  muito 

sobre responsabilidade ambiental, responsabilidade social e como isso 

é  importante,  ou  seja,  como  você  tem  de  apoiar  socialmente  os 

projetos, ou como você tem de ter uma preocupação ambiental, mas 

a  EBC  acredita  –  e  gostaríamos  muito  que  esse  conceito  fugisse 

daqui, que não fosse um conceito da EBC, mas da sociedade –, que 

também é importante, além das responsabilidades ambiental e social, 

as empresas praticarem a responsabilidade cultural.

A  responsabilidade  tem  a  ver  com  o  seguinte:  uma 

emissora que produz para a criança brasileira, uma emissora que tem 

música brasileira na sua programação, uma empresa que mais apoia 

e  exibe  a  produção  de  cinema  nacional,  uma  empresa  que  tem 

documentários, enfim, uma empesa que mostra a diversidade.  Ao 

apoiar essa empresa, ao apoiar essa emissora, você está exercendo 

responsabilidade cultural.

Ministra,  gostaríamos  muito  que  esse  conceito  fugisse 

daqui,  gostaríamos  que  não  fosse  um conceito  da  EBC ou  da  TV 

Brasil.   Na  hora  em  que  estamos  falando  com  o  mercado,  que 

chamamos  a  atenção  que  é  importante  o  exercício  também  da 

responsabilidade cultural  e  que,  de  repente,  isso  pode formar  um 

tripé  importante  para  a  sociedade,  ou  seja,  que  pense 

ambientalmente,  que  pense  socialmente,  mas  que  também pense 

culturalmente.
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Então, temos conversado com o mercado na questão de 

captação de apoio institucional nesses dois pontos de vistas, trocando 

consumo por desenvolvimento humano e incluindo a responsabilidade 

cultural.

Em resumo, essa é a base de nossa política comercial e 

que acreditamos que faz sentido uma TV pública, uma empresa como 

a EBC, chegar e se apresentar ao mercado de uma maneira correta, 

mas com conceitos talvez mais modernos, ou, talvez, conceitos como 

independência econômica.

A versão da EBC para o mercado também está disponível 

numa versão digital, para a internet.  Por exemplo, em todo material 

nós  também  divulgamos  que  toda  conversa  com  a  EBC  com  o 

mercado também pode ser feita por essa maneira visual.

Eu só queria mostrar aos conselheiros na EBC a equipe de 

captação  hoje.   Essa  é  a  equipe  que  trabalha  hoje  na  rede  de 

captação.  Tivemos o privilégio de contar com pessoas experientes, 

pessoas  do  mercado,  pessoas  que  entendem  profundamente  de 

comunicação, entendem de captação, mas, principalmente, entendem 

a importância do projeto da comunicação pública e conseguem fazer 

essa tradução de uma conversa entre o mercado e a da EBC e da EBC 

para o mercado.

Entre agora em Vozes da Amazônia, que foi a razão do 

convite  que  a  Conselheira  Ana  nos  fez.   Entre  coisas,  o  que 

trabalhamos são projetos especiais.  Ou seja, ou estamos construindo 

algum projeto que tenha a ver com uma necessidade da EBC, ou 

estamos construindo um projeto que tenha a ver e que possa ser 

uma resposta que os nossos veículos podem dar ao mercado.



62

No caso do Vozes da Amazônia, nos deparamos com uma 

situação, que é a seguinte: temos a Rádio Nacional da Amazônia, a 

rádio de ondas curtas.  Se você olhar, fazer de ondas curtas, o que é 

uma rádio de ondas curtas hoje?  Conversando com o pessoal da 

rádio fomos entender o que era rádio, quem era o público, quem era 

o  ouvinte  daquela  rádio  e  qual  o  problema  que  a  rádio  tinha. 

Simplesmente temos uma necessidade muito grande modernizar o 

parque de transmissão, já que os transmissores hoje, que a EBC usa 

para conversar com a população na Amazônia, têm 35 anos.  Para 

resolver isso precisamos de quê?  De recurso

Assim, esse projeto Vozes da Amazônia tem a ver com o 

quê?  Com conseguirmos recursos para modernização do parque de 

transmissão da rádio de ondas curtas.  Para isso, tivemos de fazer 

uma tradução.  Primeiro, como vou falar com o Banco Itaú, com o 

Bradesco, com a Ford, com a Marco Polo, e dizer que “eu gostaria que 

você apoiasse um projeto da Rádio Nacional da Amazônia em ondas 

curtas.  Não é uma coisa que o mercado está acostumado a receber. 

Não é apoiar a Rede globo, mas estamos falando de uma rádio que 

fala com a população da Amazônia.

Então, a primeira coisa que fizemos foi – isso fazemos nas 

reuniões que fazemos com os apoiadores potenciais – que “quero te 

mostrar  quem é o  ouvinte  dessa  rádio”.   E  produzimos um vídeo 

curtinho, que eu gostaria de mostrar aos conselheiros, pois explica 

melhor do que poderíamos tentar explicar quem é o ouvinte hoje, que 

tipo de prestação de serviço estamos dando para esse ouvinte.

Apresentação do vídeo

O  SR.  CÍCERO  FELTRIM (Diretor  de  Captação  e 

Serviços)  –  É  importante  mostrar  esse  vídeo,  pois  como  vamos 
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explicar  para  os  apoiadores  quem  é  o  nosso  ouvinte.   São  os 

ribeirinhos,  os  apicultores,  índios,  enfim.   Com  esse  material 

conseguimos mostrar a rádio, o que faz, a importância que tem.  Na 

hora  que  vejo  esse  vídeo,  isso  é  comunicação  pública.   Estamos 

vendo a comunicação pública ali materializada.

Dessa  maneira,  montamos  um  projeto,  o  Vozes  da 

Amazônia, que, a partir do momento em que mostramos quem é o 

ouvinte, entramos num discurso de que “precisamos do seu apoio e 

esse  apoio  se  traduz  em  apoio  institucional,  por  intermédio, 

obviamente,  de recurso financeiro”.   E  o  que damos em troca ao 

apoiador  é  exposição  de  marca,  veiculação  de  comerciais 

institucionais na rádio, na própria televisão, eventos, shows, enfim, 

todo um pacote que tem a duração de um ano, e esse pacote está 

condensado na criação da Rede Pública da Amazônia, por isso demos 

o nome de Projeto Vozes da Amazônia.

É  importante  mostrar  aos  conselheiros  como  estamos 

trabalhando a política comercial da EBC e dar aqui um exemplo de 

uma das maneiras, um dos projetos, pois temos vários projetos em 

várias  direções  para  vários  públicos,  mas  um  dos  projetos  é  a 

maneira  como  estamos  nos  apresentando  ao  mercado  para  se 

conseguir  apoio institucional  e,  com isso,  garantir  recursos para a 

EBC.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Paulo.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Desejo 

expressar de público, tendo participado e tendo aberto aqui, até o 

início, tendo participado da audiência pública da Amazônia, dizer que 

fiquei  emocionado realmente  com esse clipe,  porque veio  reforçar 

justamente aquilo que buscamos lá na reunião de Marabá.  Coisas 

como  essas  podem  ser  estendidas  para  vários  outros  setores  da 

nossa atuação.

Tudo o que eu havia dito com palavras aqui, que o vento 

leva, ele mostrou e ficará gravado para sempre ali,  a importância, 

reitero, da Rádio Nacional da Amazônia de ondas curtas para a nossa 

pátria, para a integração do nosso país.  Repito, a Amazônia é uma 

presa da cobiça internacional.

Parabéns pelo trabalho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só ficou faltando o selinho.  É tão bonito, tão lindo.  Você 

tem o selo do Vozes da Amazônia?

Cícero,  muito  obrigada  pela  sua  participação  aqui. 

Realmente,  eu me emocionei  naquele dia.   Aos poucos você pode 

trazer os outros projetos também.  Por favor, fique à vontade, quando 

achar que os conselheiros podem participar e seja do interesse dos 

conselheiros.

Imediatamente passo a palavra para o Ricardo Negrão, 

Diretor da Sucom, para apresentação aos conselheiros.
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O  SR.  RICARDO  NEGRÃO (Superintendente  de 

Comunicação Multimídia) – Boa tarde a todos e a todas.

Sou  Ricardo  Negrão,  superintendente  de  Comunicação 

Multimídia  da  EBC.   Sou  o  segundo  superintendente  da  área,  o 

primeiro é o Nelson Breve.  Vou apresentar um pouquinho da Sucom 

para os conselheiros.

Hoje, algumas vezes a palavra Sucom – Superintendência 

de Comunicação Multimídia – foi citada aqui, que “tem o sistema, não 

tem o sistema”.  Falaremos sobre o que fazemos na Sucom.  Isso 

envolve três departamentos diferentes.

Sucom é Comunicação Multimídia.  Estamos debaixo da 

Diretoria Geral.  O Eduardo é o nosso diretor.  Atuamos nessas áreas: 

conteúdo, multimídia, desenvolvimento de sistemas e infraestrutura, 

além do atendimento aos usuários internos da EBC, dos empregados 

aqui de dentro.

Nessa linha, o Portal EBC é o nosso principal produto, e já 

está no ar há pouco mais de dois meses em fase beta, ainda em fase 

de  testes.   Temos  uma  equipe  ali,  pessoas  colocando  conteúdo, 

fazendo  a  integração  dos  conteúdos  da  empresa,  mas  também 

fazemos parte do conteúdo do site da TV Brasil, com associação com 

outras áreas aqui da Casa.

Seguindo a linha, temos toda uma área que não é muito 

comum a jornalistas, ao público em geral, mas é a criação de códigos 

e conteúdos.  Essa é a parte de desenvolvimento.  E essa área nossa 

é  dividida  em  outras  duas  partes.   Uma  parte  de  sistemas 

corporativos, ou seja, sistemas voltados para o interior, para a Casa. 

E  essa  parte  de  desenvolvimento  web,  os  sites  que  fazemos  ou 
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damos manutenção, como a Agência Brasil, o site da própria TV Brasil 

que  entrou  recentemente  no  ar  uma  nova  versão  junto  com  a 

programação da TV, e o próprio Portal da EBC, a Rádio e Agência 

Nacional também.  E a parte de cuidar de todos os sistemas, toda a 

parte  de  infraestrutura  de  rede  e  sustentação.   Então,  para  o 

jornalismo  poder  funcionar  precisa  de  ter  internet  e  nós  é  que 

cuidamos  dessa  parte,  para  que não cai,  e  o  jornalismo e  outras 

áreas da empresa possam também trabalhar.

Há algo a mais também.  Essa é a parte que está para 

fora da Sucom mostrando o trabalho.  Temos toda uma área onde 

atuamos e vemos estrategicamente o que precisamos fazer na área 

de  conteúdos  e  multimídia  ou  não  área  de  internet  para  levar  o 

conteúdo da EBC até esses lugares.  Aqui um exemplo de um óculos 

que será lançado ou está em projeto para que as pessoas possam 

andar com ele e ter algum tipo de conteúdo próximo ao olho.  Uma 

coisa meio  revolucionária.   Então,  como nós,  EBC,  vamos levar  o 

nosso conteúdo ao nosso público para determinadas tecnologias que 

ainda não existem?  Há toda uma área dentro da Sucom que pensa a 

esse respeito.

Uma outra área que não é muito conhecida também é o 

sistemas  de  buscas  de  internet.   Você  tem  Bing,  Yahoo,  Google. 

Nesses sistemas de busca existe toda uma lógica de se trabalhar com 

eles  e,  hoje,  de 60% a 80% de tráfego de rede de audiência  na 

internet passa por esses sistemas de busca. Só para citar, o Google, 

por exemplo, tem quase 140 algorritmos que não divulga e temos de 

ir  trabalhando  de  acordo  para  tentar  levar  o  nosso  conteúdo  lá 

também.  Então, quando alguém vai procurar algum conteúdo, temos 

de nos posicionar da maneira possível lá para atrair o público para os 

nossos sites e nosso Portal.
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Um  olhar  também  voltado  ao  negócio.   Como  temos 

alguns sistemas corporativos, ajudamos a empresa a ir até os clientes 

e poder fornecer algum tipo de produto a mais.  Aqui no caso, por 

exemplo,  é  o  Mídia  Impressa.   Estamos  lançando  aqui  o  Mídia 

Impressa na versão digital, que é um produto da Casa, se não me 

engano, há mais de 20 anos.  Estamos disponibilizando uma versão 

digital  dele  para  que,  quem assina  esse  conteúdo,  possa  receber 

também pela internet e por computador, versão mobile, esse tipo de 

coisa.

Dentro da área de TI da empresa, na Sucom, que reúne 

tanto a parte de sistemas, quanto a parte de infraestrutura, temos 

todo um trabalho de governança para poder respaldar a diretoria na 

melhor tomada de decisão em relação a investimentos, a compra de 

materiais, compra de recursos computacionais.  Para fazer tudo isso 

temos uma equipe.  Mais ou menos 50% de funcionários da casa, 

50% de terceirizados.  Esse é o total de pessoas que trabalham hoje 

na Sucom.  Na área de conteúdos especificamente temos 18 pessoas 

e outras 3 que estão no Rio de Janeiro ajudando a publicar conteúdos 

para o site da TV Brasil.

Olhando mais de perto, só para ilustrar bem, na parte de 

infraestrutura,  damos  suporte  a  toda  empresa  e  mantemos  os 

serviços  de TI.   Então,  é  link  de internet,  recuperação de dados, 

backup, toda parte de servidores, banco de dados, segurança de rede 

e  o  PDTI,  que foi  citado anteriormente  aqui,  como uma parte  do 

planejamento  estratégico,  também  é  uma  atribuição  da  Sucom 

realizar esse plano diretor de TI e já estamos em fase final desse 

plano,  ela  ajudará  a  diretoria  a  tomar  decisão  de  como  e  onde 

investir nessa parte de recursos computacionais.
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Na parte  de  desenvolvimento,  criamos  e  mantemos  os 

sistemas corporativos do sistema web, como eu tinha dito.  Então, 

além de todo o sistema de sites hoje que podem ser consultados pelo 

público, há alguns sistemas internos, como o sistema para Ouvidoria, 

um sistema de viagens,  e  outros  sistemas das  áreas  corporativas 

internas.

Estamos  neste  momento  implementando  uma 

metodologia  de  gestão  de  projetos.   Isso  pode  parecer  fácil  de 

desenvolver um sistema, hoje você faz um Blog em poucas horas na 

internet, mas desenvolver um sistema para uma empresa que mexe 

com  fluxo  de  muita  gente  é  muito  complicado.  Então,  estamos 

finalizando um estudo de uma metodologia para ser implementando 

dentro da empresa, para que isso possa ser melhorado com o tempo.

Na  parte  de  conteúdo,  fazemos  toda  a  integração  do 

conteúdo  da  empresa,  tanto  as  rádios,  como a  TV,  e  os  próprios 

veículos de web.  Atuamos também em uma parte que, na internet, 

foge  um  pouco  da  característica  de  TV  e  rádio,  é  a  parte  de 

colaboração e de conteúdos que acontecem no mundo web, mas não 

vão para a TV, não vão para a rádio.  Então, temos todo um trabalho 

de  curadoria  de  conteúdo  de  poder,  ao  mesmo  tempo,  colocar 

conteúdos  da  EBC  no  Portal,  mas  também  receber  conteúdos 

externos que possam ser referenciados dentro desse canal.

Web.   Ela não é apenas  portal,  não é apenas o nosso 

próprio site institucional, temos outras plataformas e tecnologias para 

a gente.

Conteúdo.  Conteúdo, para nós, está relacionado à parte 

da  matemática.   Não  conseguimos  transportar  ou  distribuir  o 

conteúdo de web sem que tenhamos ali dentro a área da matemática, 
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o zero e um, aquelas pessoas que fazem sistemas para juntar uma 

coisa e outra e poderem distribuir esse conteúdo, assim como uma 

TV não consegue ter sinal se não tiver um satélite para poder subir 

esse sinal.

Aí são alguns exemplos que temos de fazer a tecnologia 

ser transparente para que possa nos servir e que possamos usá-la e 

que  ela  possa  ser  transparente,  mas  que  possa  atuar  sem  que 

tenhamos uma interferência humana ali  dentro,  mas com o nosso 

conteúdo sendo distribuído para várias áreas.

Quero falar um pouquinho sobre mídias sociais.  Também 

atuamos nessa área de redes sociais.  É uma área nova para algumas 

pessoas, embora tenhamos alguns números que ressaltem, pois aqui 

no Brasil há 55 milhões de Facebooks, 40 milhões de perfis no Twitter, 

mas para muitas empresas ou para muita gente isso ainda é uma 

novidade de como se trabalhar  ali  dentro.   Temos  algumas redes 

nossas  e  temos  alguns  números  que  já  expressam  um  grande 

aumento da EBC nessas redes sociais.  Dou destaque, por exemplo, 

para  o  Google+,  que é  uma rede  social,  assim como o Twitter  e 

Facebook, em que crescemos em 2 ou 3 mil por dia, já chegamos a 

70 mil usuários dentro dessa rede, conectada e olhando para nosso 

tipo de conteúdo que temos lá.

Trabalhamos com a questão de novas linguagens, não são 

apenas novas tecnologias.  Dentro do Portal da EBC, além de fazer 

integração  de  conteúdos,  fazemos  infográficos,  fazemos  remix de 

vídeos, uma série de itens que para a internet a imagem conta muito, 

por exemplo,  hangouts que são conversas via computador em que 

fazemos transmissões ao vivo, e o fizemos sobre eleições, Enem, Lei 

de Cotas, acessibilidade.  Foi a primeira vez que alguém colocou no ar 

conteúdos  de acessibilidade  com tradução  no  momento  em Libras 
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com pessoas falando sobre o tema.  Isso é um tipo de conteúdo que 

não tem hoje disponível na web.

E um  remix de nossos próprios conteúdos.  Além dessa 

parte  de  integração  dos  nossos  conteúdos,  é  usar  aquilo  que  já 

produzimos na Casa, ou seja, estamos adaptando um conto de rádio 

para um tipo de vídeo que é desenhado pelas pessoas aqui dentro da 

Sucom para  poder  recontar  uma história  da  literatura  brasileira  a 

partir de um vídeo, de novas tecnologias.

Por último, só falar um pouquinho de audiência.  Web não 

sobrevive sem medição de audiência.  Então, um dos pilares básicos 

para podermos fazer web é controlar a audiência o tempo todo, saber 

o que a audiência está buscando no nosso site,  o que as pessoas 

estão  querendo  olhar.   Tivemos  um  crescimento  exponencial  no 

primeiro mês de lançamento dessa nova versão do site da EBC e já 

estamos, agora no mês de setembro, com mais de 200 mil visitantes 

únicos,  só  no  site  da  EBC,  que  era  um  número  muito  menor 

antigamente.

Para completar, alguns números já da eleição.  A empresa 

como um todo conseguiu distribuir conteúdos no primeiro turno das 

eleições mais de doze vezes em relação a 2010.  Foi todo um trabalho 

conjunto entre a Agência Brasil, Portal EBC, Rádio Agência, TV Brasil. 

Pela primeira vez conseguimos passar de mais de 100 mil usuários 

conectados dentro dos nossos sites em um único dia.  Então, isso é 

todo  um trabalho  que viemos  desenvolvendo ao  longo do  período 

aqui.

É isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – No próximo item da pauta, quem estaria nos apresentando 

o relatório seria nossa amiga Regina Lima, mas conversamos e ela, 

diante de tanta informação num dia só, pediu que a apresentação 

fosse feita na próxima reunião, porque o período do relatório seria 

maior.

Então,  te  agradeço  e  aguardamos  ansiosamente  a  sua 

apresentação em Porto Alegre.

Nossa  pauta  está  esgotada,  mas  antes  de terminar  eu 

gostaria de – é um assunto um pouco constrangedor, mas faz parte 

do ofício.

Em relação à questão das passagens aéreas, em primeiro 

lugar, Nelson, eu queria pedir que você realmente pudesse agilizar 

um pouco essa questão das passagens.  Na sexta-feira do feriado 

fiquei  sabendo  que  não  tinha  dinheiro  para  passagem  dos 

conselheiros.   Fiquei  o  feriado  inteiro  sofrendo  para  saber  se 

poderíamos manter a reunião ou não.  Na segunda-feira foi liberado o 

dinheiro.  Sei que tem problema de repasse de recurso e tal, mas o 

Conselho gasta muita energia nesse tipo de coisa, o que teria de ser 

uma coisa mais azeitadinha.

Outra  coisa,  tenho  preocupações,  uma  preocupação 

pessoal minha, em relação à otimização dos gastos.  Se comprarmos 

passagem dez dias antes, é um valor “x”; se compramos de segunda 

para terça é um valor “10x”.  Temos de olhar mais detidamente para 

isso.
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Acho  que  esse  setor  de  passagens,  também,  não  tem 

muito  interesse  em  economizar  passagens.   Então,  eles  pegam 

qualquer preço.  Precisamos ver isso com mais cuidado.

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

me discordar...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Aconteceu comigo.  Eu que chamei a atenção para o preço.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Certamente  foi  involuntário.   Não  é  isso,  pelo  contrário,  eles 

trabalham muito e,  em todas as vezes,  inclusive comigo,  insistem 

muito...  A questão é a seguinte: se tiver um preço fora, temos de 

justificar o preço maior.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não estou dizendo que é só culpa da Empresa,  mas os 

conselheiros também têm de contribuir com isso, fazendo uma coisa 

mais...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Podemos 

trabalhar, já que há um calendário aprovado no início de ano, com a 

reserva dessas passagens todas e uma previsão, não vou dizer o ano 

inteiro, mas uma previsão de quatro meses adiante.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Essa é a minha intenção.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Conseguimos fazer isso dessa forma, porque no início do ano temos 

os recursos, o limite está cheio.

Eu tenho como testemunha quem é que me ajudou,  o 

Augusto Pestana que está aqui.  Quando estávamos no sufoco, foi ele 

que conseguiu arrumar os recursos, porque, realmente, não é uma 

coisa  de  burocracia,  não  consigo  pagar,  ou  seja,  não  lança  no 

sistema, no Siaf, porque o limite é um limite, se eu passar daquele 

limite, o sistema não aceita.  Então, não consigo emitir a ordem de 

passagem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Entendo tudo isso, só que podemos pensar numa maneira 

mais azeitadinha.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente)  – É nesse 

sentido.   Vi  agora  uma  coisa  muito  interessante,  ou  seja,  está 

fazendo um “x” em quem participa e quem não participa da próxima 

reunião.  Com isso já podemos pedir a emissão das passagens para a 

próxima  reunião  agora  esse  semana.   Se,  de  repente,  não  foi 

possível,  cancela a passagem?  É o risco que temos que é muito 

menor do que ficar emitindo passagens em cima da hora.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu fiquei preocupada realmente, porque segunda-feira para 

terça-feira, é evidente que o preço está lá em cima.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Na 

verdade, eu não sabia que estavam represadas as do Conselho, sabia 

que  estavam as  nossas,  inclusive,  não  só  as  nossas,  mas  as  do 

pessoal que viaja com a presidenta da República.  O ordenador de 

despesa não sou eu, eu autorizei todas.  O ordenador de despesa é 

que não tinha recurso suficiente para emitir as passagens e disse que 

“não posso autorizar”.  Foi isso que aconteceu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Entendo.  Não é uma falta de sensibilidade minha, sei como 

são as coisas.  Eu só queria que pudéssemos conversar e ver se não 

temos mais esse tipo de estresse.  Eu, realmente, fiquei estressada. 

Fiquei preocupadíssima.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acredito 

que nem precisaremos conversar porque já tomamos a providência, 

ou  seja,  para  a  próxima  reunião  já  se  saberá  quais  são  os 

conselheiros que irão e já podemos pedir para emitir as passagens 

essa semana.  Por enquanto, tem recurso, daqui a um mês não sei.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tudo bem.  É só para evitar.  Uns três da secretaria ficaram 

histéricos, claro, coitados, como será?  Vai ter ou não?  Vem ou não? 

Só para podermos trabalhar mais assim.
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Eu já tinha 

pedido, vou insistir aqui, já falei para o Antônio isso, toda vez que 

encontrar um problema, fala comigo, porque isso não chegou a mim, 

essa preocupação de vocês.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas foi sexta-feira no meio do feriado.

Não importa, é só uma questão de ajustarmos.

Eu gostaria de reiterar a questão dos conselheiros para 

que  manifestem  suas  preferências  o  mais  urgente  possível,  com 

antecedência  maior  possível,  para  evitarmos  esse  tipo  de 

personalização  das  passagens,  porque,  às  vezes,  fica  muito 

complicado.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Desculpa-

me falar  assim,  mas vou até pedir  para investigar  isso,  porque a 

autorização aconteceu antes disso.  O nosso limite foi expandido na 

terça-feira da semana passada, ou seja, já tinha resolvido.  Se teve 

algum tipo de problema...  Na quinta-feira eu já tinha certeza de que 

já  tinha  resolvido.   Absoluta.   Então,  foi  um  problema  de 

comunicação.  Já tínhamos resolvido isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Isso não importa.
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Quero até me desculpar se estou deixando de saia-justa, 

mas temos de ser francos.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Fique à 

vontade  em  relação  a  isso,  Presidente.   Eu  não  tenho  nenhum 

problema, tudo o que fazemos aqui é absolutamente transparente e 

normal.  Eu não me incomodo, mas você também não se incomoda 

em eu responder que não concordo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Claro  que  não.   Que  bom que  não  é  assim.   Mas  fico 

preocupada, realmente fico.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu 

gostaria de terminar dando a minha opinião com bom astral.

Eu gostaria de manifestar aos meus colegas conselheiros, 

à  Diretoria,  aos  funcionários,  ao  secretário,  que  considerei  essa 

reunião  sinceramente  uma  das  mais  produtivas  até  hoje  pela 

quantidade de problemas objetivos,  concretos,  simples,  que foram 

aqui  apresentados.   Espero  que,  prosseguindo  nesse  caminho, 

teremos êxito.

Parabenizo  o  Nelson  por  estar  encaminhando  essa 

empresa para um lado que sempre sonhamos.

Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Só chamei a atenção e levantei esse assunto porque dentro 

das  pastas  dos  conselheiros  há  uma  norma  de  viagens.   É  um 

lembrete também aos conselheiros e a todo mundo para ver como 

funciona isso tudo.

Muito obrigado a todos.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente)  – Só uma 

coisa.

Acabei esquecendo na hora dos informes a questão das 

eleições,  porque  houve  uma  norma  e  tal,  mas  podemos  fazer  o 

balanço dos dois turnos na próxima reunião.  A Nereide já estava 

preparada para fazer e na hora dos informes esqueci de chamá-la 

para fazer.  Fica para a próxima.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Inclusive, fica mais próximo do resultado.

Conselheiros,  mais  alguma  manifestação?   Esqueci  de 

algo que eu deveria ter falado?

Conselheiro Takashi.
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CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Como  a  nossa 

próxima reunião será junto com a audiência, não será para a próxima 

reunião, mas para a seguinte.

Cheguei  a  comentar  com alguns  conselheiros  que  uma 

das câmaras em que participo é da Infanto-Juvenil.  Inicialmente eu 

tinha  assistido  a  programação  infantil  e  fiquei  encantado.   É  de 

excelente qualidade.  Recentemente fui ver a programação juvenil. 

Tenho um adjetivo  para qualificar  a  nossa programação juvenil:  é 

horrível.  Fiquei estarrecido.

Qual a colocação que eu queria fazer?  A Câmara Infanto-

Juvenil,  infelizmente,  depois  da  saída  da  conselheira  Lúcia  Braga, 

acabamos perdendo um quadro razoável.  Era basicamente a Lúcia 

que tocava a Câmara.  A colocação que eu gostaria de fazer neste 

momento é convidar os conselheiros interessados para recompormos 

essa  Câmara  para  que  possamos  fazer  uma  reunião  em  data 

oportuna.

Fica aberto o convite.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Heloísa Starling?

Estamos revitalizando as câmaras temáticas.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING 

(Vice-Presidente) – Mas estou na câmara.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Qual?  Tem de ser duas.  Você sabe que tem de escolher 

uma outra.  É infantil.  Todo mundo tem duas.

Vamos pensar, conselheiro, talvez numa próxima reunião 

alguém, até lá, possa se voluntariar.

Eu estou em duas.

Mais  alguma  coisa,  conselheiros?   Mais  alguma 

manifestação?  Nelson?

Muito obrigada a todos pela presença, pelo apoio, pelas 

contribuições e até Porto Alegre, com muito gosto, na minha cidade 

natal.


