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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  41ª  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DO CONSELHO CURADOR DA  EMPRESA 

BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 12 de dezembro de 2012

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Senhoras e senhores, retomando nossos trabalhos, damos 

início a nossa reunião.  Considero aberta a 41ª Reunião do Conselho 

Curador.

Como de praxe, submeto à aprovação da ata da reunião 

passada.

Professor Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre 

a ata, gostaria apenas de agradecer a atenção dos redatores da ata, 

que tiveram a gentileza de anotar as observações de minha parte 

feitas aqui da última reunião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Já estão incluídas.  Obrigada, Conselheiro.
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Lembro  que  esta  reunião  está  sendo  transmitida  pela 

internet, endereço www.conselhocurador.com.br/transmissaoaovivo.

Vamos diretamente aos Informes do Conselho Curador.

Começo  apresentando  a  nossa  nova  integrante  da 

Secretaria Executiva do Conselho, a Priscila Frisp.  Por favor, Priscila. 

Ela foi apresentada na reunião de Porto Alegre e nem todos estavam 

presentes.

A  Priscila  juntou-se  a  nós  no  final  de  outubro,  ela  é 

concursada da EBC, jornalista, e já está implementando uma série de 

mudanças  na  comunicação  do  Conselho.   Está  incluído  nos 

documentos uma breve exposição do que ela já está fazendo.

Se  tiverem  alguma  sugestão,  alguma  solicitação  para 

fazer para a Priscila, ela está às ordens.

Por favor, Priscila.

A SRA.  PRISCILA FRISP –  Boa tarde.   Meu nome é 

Priscila,  comecei  agora  no  Conselho  Curador,  recebi  a  missão  de 

melhorar  a  comunicação  do  Conselho,  fazer  com  que  o  público 

participe mais do Conselho, que tenha um acesso mais direto aos 

Conselheiros.  Reativamos, com isso, as contas do Conselho Curador 

nas redes sociais, temos agora um perfil no Twitter, no Facebook e no 

Youtube.   A  ideia  é  que coloquemos as  transmissões  ao vivo das 

reuniões do Conselho, das audiências públicas, das atividades que o 

Conselho  fizer  e  que  possamos  ampliar  o  debate,  recebendo 

contribuições através dessas redes, fazendo com que as atividades do 

Conselho fiquem mais conhecidas não só nesse público restrito dos 

movimentos sociais, mas ao público em geral, que possa ter acesso à 

porta de entrada da sociedade na EBC, que é o Conselho Curador.

http://www.conselhocurador.com.br/transmissaoaovivo
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Pensamos  também  em  implementar  uma  revista 

eletrônica a partir do ano que vem, que iremos divulgar as atividades 

do Conselho e também dando espaço para a coluna dos Conselheiros, 

enfim,  abordando  alguns  temas  que  são  discutidos  durante  as 

reuniões  do  Conselho,  como  diversidade  de  conteúdo,  produção 

independente,  várias  coisas que pesquemos durante as reuniões e 

que possamos transformar em reportagem, ver como a empresa está 

seguindo essa política e o que está sendo implementado.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Ela  se  oferece  para  abrir  Facebook  e  Twitter  para  os 

Conselheiros; quem tiver interesse é só procurá-la.

Muito bem-vinda, Priscila.

Hoje  pela  manhã  dei  uma olhada  lá  no  site  e  já  está 

interativo, tem uma entrevista com a Maria da Penha, e quem tiver 

sugestão de pauta, de entrevista, por favor, a Priscila está aí para nos 

ajudar nesse sentido.

A SRA. PRISCILA – Só queria avisar que inclusive as 

reuniões estão sendo transmitidas ao vivo, tanto por esse endereço 

que a Ana falou, como também pelo Facebook, que colocamos uma 

ferramenta  lá,  que  o  pessoal  da  TV  nos  mostrou,  e  já  estamos 

utilizando.   Também  estamos  fazendo  transmissão  ao  vivo  pelo 

Twitter, estamos abertos para que os Conselheiros passem suas as 

agendas,  coisas  que vocês utilizarão,  que antes não tínhamos um 

espaço  de divulgação,  tipo  lançamento  de livro,  qualquer  coisa,  a 

atuação dos Conselheiros estaremos divulgando nas redes sociais.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vai nos ajudar muito com certeza.  Obrigada, Priscila.

O segundo item diz respeito à formação dos GTs, grupos 

de trabalho, para darem consequência às nossas audiências públicas. 

Também chegamos à conclusão de que realizar as audiências sem ter 

uma consequência não é o nosso objetivo.

Portanto,  com  essa  audiência  pública  em  Porto  Alegre 

determinamos  esse  primeiro  ciclo  de  audiência,  precisamos  agora 

encaminhar os grupos de trabalho, que vão dar continuidade ao que 

foi discutido e proposto em cada audiência.

Realizamos três audiências e, portanto, devemos formar 

três grupos de trabalho.

Para facilitar  um pouco e evitar  grandes discussões,  já 

sugerimos  nomes  e  coordenadores  para  cada audiência.   A  nossa 

sugestão é a seguinte:

O grupo de trabalho da audiência pública de Recife seria 

composto pelos Conselheiros João Jorge, Maria da Penha, Ana Veloso. 

Pela relação de proximidade com a cidade seria coordenado pela Ana 

Veloso.

O grupo de trabalho da audiência pública de Marabá seria 

composto  pelos  Conselheiros  Guilherme Strozi,  Ima Vieira  e Paulo 

Derengoski.   Esse  grupo  de  trabalho  seria  coordenado  pela 

Conselheira Ima por se tratar do seu estado de origem.

E  o  grupo  de  trabalho  da  audiência  pública  de  Porto 

Alegre  seria  composto  pelos  Conselheiros  Daniel  Aarão,  Mário 

Augusto e eu mesma, Ana Fleck, sendo coordenado pelo Professor 

Daniel, que teve um envolvimento especial com a aquela audiência.
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Alguém tem alguma consideração? OK.

Temos que definir a data da nossa primeira reunião.  Em 

princípio, tínhamos pensado em 30 de janeiro, mas imagino que nem 

todos poderão estar presentes.  Final de ano também é complicado. 

Vamos deixar  tentativamente  para  a  primeira  reunião do ano que 

vem.  Pode ser? O trabalho é pegar a transcrição da audiência e fazer 

um levantamento do que foi discutido, o que pode ser transformado 

em objetivo, em proposta concreta para os nossos trabalhos aqui e 

da EBC.

O terceiro  item dos  nossos  informes é  com relação ao 

Conselho  de  Comunicação  Social.   Havíamos  falado  sobre  alguns 

movimentos  que  alguns  conselheiros  do  conselho  de  comunicação 

fizeram com relação à competência do CCS para analisar, propor e 

discutir as resoluções do Conselho Curador.

Na última sessão, dia 5, segunda-feira passada, houve a 

discussão desse ponto.  O relator não compareceu, mandou um voto 

virtual;  o  relator  que  havia  pedido  vistas  da  questão  não 

compareceu; e o relator então original do processo foi de parecer de 

que não cabe ao CCS analisar  e  deliberar  sobre as resoluções do 

Conselho Curador, apenas e tão-somente recebê-los.

Este assunto, então, está superado.  Alguns telefonemas 

anteriores claro que ajudaram nessa questão.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Não 

cabe eles darem opinião sobre as resoluções do Conselho; porém, 

todavia, contudo, pelo que li ali, eles poderão encaminhar ao Plenário 

da Câmara Federal assuntos relativos a eventuais concordâncias ou 

discordâncias que venham a ter com o Conselho Curador.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não temos controle sobre isso.  A interpretação da lei em 

vigor é que estava em discussão.  E prevaleceu, por unanimidade, o 

relatório do Conselheiro Alexandre Zorbin nesse sentido,  que a lei 

exige  exclusivamente  o  encaminhamento  para  o  Conselho  de 

Comunicação Social.

Portanto, essa questão está superada.

O quarto item da pauta é com relação ao programa Nova 

África.

O Conselheiro João Jorge solicitou que fosse encaminhado 

aos Conselheiros o videoclipe da apresentação da nova temporada do 

programa Nova África.  Além disso, solicitou que fosse apresentado 

um vídeo bem resumido do programa nesta reunião.

Convido  o  Conselheiro  João  Jorge  a  expor  a  sua 

solicitação.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

O  programa  é  uma  porta  aberta  com  um  grande  continente 

importante para o Brasil moderno.  Foi lançado agora em Salvador, 

com  uma  opinião  muito  positiva  dos  que  estiveram  lá  vendo  as 

primeiras imagens e tudo.  É a segunda etapa desse programa.  Um 

pouco do conhecimento do que é vai nos ajudar a preparar a terceira 

etapa sem perder  a  continuidade.   Entre  o  primeiro  e  o  segundo 

houve  um hiato  e  com isso  se  perde  a  fidelização.   O  programa 

mostra a África como ela é e, mais do que isso, mostra que muitos 

aspectos conhecidos dos brasileiros pode servir como programa de 

educação e conteúdo para nos aproximar dessa nova fronteira.

Então  o  pessoal  da  Empresa  pediu  para  mostrar  um 

pouco, mandou para cada um de nós um clipe, tenho divulgado o 
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banner  geral  do  programa  e  espero  que  nesse  ano  que  vem  o 

programa possa crescer  em audiência,  crescer  em telespectadores 

nos  diferentes  lugares  do  Brasil  e  que  não  apenas  os 

afrodescendentes devem ver, mas os brasileiros como um todo.

Portanto, essa mostra é só para sensibilizar o Conselho, 

sensibilizar um pouco mais todos nós para esse grande programa, 

uma iniciativa muito bacana da Empresa Brasil de Comunicação.

(Procede-se à exibição do vídeo) (Palmas.)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.  Parabéns.

Antes de passar para o próximo item da pauta, queria me 

desculpar com um convidado, que é a primeira vez que nos visita, o 

Otoni Fernandes Júnior, que é o Diretor Internacional da EBC.  Seja 

sempre muito bem-vindo às reuniões.

O  próximo  item  é  o  conselho  editorial  da  faixa  da 

diversidade religiosa da EBC.

Tivemos  a  primeira  reunião  do  conselho  na  semana 

passada e temos, inclusive, de autoria do nosso Secretário Executivo, 

uma sigla para o nosso conselho, que se chama Cedre.  Tivemos uma 

reunião superprodutiva, aprovamos o regimento interno e discutimos 

uma forma de dar celeridade à licitação dos programas, para que eles 

possam ser produzidos e licitados no menor prazo possível.

Proximamente encaminharemos aos Conselheiros a ata da 

reunião  e  o  regimento  do  conselho  e  ambos  serão  publicados  no 

nosso site.

Por fim chegamos à conclusão de que uma das maneiras 

de acelerar o processo seria solicitar ao Presidente Nelson Breve a 
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criação de uma comissão especial de licitação, o que já foi aceito por 

ele, combinamos isso na segunda-feira e tenho certeza de que isso 

vai  dar  uma  celeridade,  porque  um  horizonte  muito  longo  nos 

atrapalha.  Levamos muito tempo para construir esse acordo e não 

podemos pecar nesse aspecto.

O Rogério e o Valter também se propuseram a acelerar 

esse  processo,  a  elaboração  de  um  edital  específico  para  isso  e 

gostaria até que o Rogério pudesse dar uma palavra.

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

nossa  última reunião  solicitamos  a  presença  do  responsável  pelas 

licitações, fugiu-me o nome agora...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Alexandre.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

...do Alexandre.   Ele fez uma explanação para os membros desse 

conselho, mostrando o passo a passo que deve ser feito e o tempo 

real  que  se  leva  para  chegar  nesse  processo.   Enquanto  isso 

estaremos no Rio de Janeiro já iniciando esse processo de organizar 

as bancas, porque tem um processo para se fazer o edital, para poder 

entregar  para  ele  as  informações  o  mais  rápido  possível  para  ele 

começar o processo dele,  embora ele já tenha um trâmite interno 

junto com o jurídico.

Portanto, já estamos fazendo isso no Rio, acredito que na 

próxima reunião do Conselho já possamos trazer e entregar.  A partir 

daí, com a anuência do Presidente...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É porque é um edital muito específico.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Exatamente.   Com  a  anuência  do  Presidente  começaremos  essa 

operação de forma oficial.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Portanto, Nelson, estamos de acordo com essa comissão, 

para poder agilizar o processo.

Consulto  os  demais  Conselheiros  que  fazem  parte  do 

conselho, o Takashi, o João Jorge, se gostaria de se manifestar sobre 

a questão.  Esqueci de alguma informação importante? Não? OK.

Passamos  imediatamente  à  questão  da  política  de 

parcerias.  Na segunda-feira, fizemos uma reunião com o Presidente 

Nelson e com o Ricardo Lima e chegamos a um acordo de que essa 

proposta  será  definitivamente  submetida  ao  Conselho  na  próxima 

reunião; mas faço uma solicitação,  Nelson,  de que isso possa ser 

mandado para os Conselheiros uns dias antes, uns dez dias antes, ou 

o que for possível, mas que possamos já chegar aqui com...  OK.

Item 2.2, Nelson, para pequenos informes.

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

já eram os outros informes, porque, na verdade, meio que antecipei o 

informe, que acho que era só...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então vamos pular essa parte.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Vamos 

pular porque estamos com problema de tempo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Calendário  2013  do  Conselho.   Todos  receberam  uma 

proposta de datas, calendários e temas? Vocês podem providenciar, 

por favor? Ah, está aqui.

Conselheiro Guilherme.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Na verdade, é só um informe.

Como representante dos funcionários, quero aproveitar o 

momento  de  Reunião  do  Conselho  Curador  para  informar  sobre  a 

situação dos trabalhadores aqui da EBC.  O Nelson já adiantou que 

hoje houve uma paralisação, mas queria aproveitar o momento para 

explicar um pouco melhor para que todos entendam esse momento e 

para que eu traga também, na representação dos trabalhadores da 

EBC, uma demanda do grupo que represento.

O  Conselho,  como  órgão  que  regula  as  produções,  as 

atividades da EBC, a  otimização de conteúdos produzidos por ela, 

acho que fica muito clara a concepção de que essa otimização de 

conteúdos  só  vai  acontecer  com  a  qualidade  de  trabalho  dos 

funcionários daqui de dentro.
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Estávamos mais ou menos há quatro meses em estado de 

greve,  mais  ou  menos  desde  agosto,  saímos  hoje,  pelo  não 

cumprimento  do  acordo  coletivo  que  previa  uma restruturação  do 

nosso plano de cargos e salários, que havia sido acordado no ano 

passado e não havia sido cumprido este ano.

Resumindo a história, chegamos a um acordo relacionado 

a esse tema, felizmente com esforços da Diretoria  e  dos  próprios 

trabalhadores  será  reformulado  o  nosso  atual  plano  de  cargos, 

carreiras  e  salários  para  o  ano  que  vem,  com  participação  dos 

funcionários.   Essa  é  uma vitória  interessante  e  merece todos  os 

créditos  para  a  Diretoria  o  fato  de  ter  topado  essa  construção 

conjunta  como  parte  também,  na  verdade,  do  cumprimento  do 

planejamento  estratégico,  que  prevê  essa  participação  dos 

funcionários.

Hoje chegamos a um acordo relacionado a outro ponto, 

que seria o nosso acordo coletivo, que diz respeito majoritariamente 

a várias questões sociais, de conquistas sociais, mas há também um 

ganho salarial.  As pessoas trabalham por causa de um salário.  Hoje, 

em assembleia aqui na frente, acredito que muitos de vocês tenham 

visto, concordamos com a proposta oferecida pela Empresa e por isso 

não faremos mais uma paralisação nacional, que estava prevista para 

amanhã, aqui em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma 

mobilização histórica dos trabalhadores, isso nunca tinha sido feito 

aqui  na  EBC  com  uma  magnitude  tão  grande.   Na  verdade, 

concordamos em aceitar a proposta como uma forma produtiva de 

seguir  adiante  junto  com  a  Diretoria,  numa  construção  de 

comunicação  pública  interessante,  mas  aqui,  representando  os 

funcionários e a demanda deles também, gostaria de apresentar que 

no segundo ano consecutivo não tivemos um aumento real para os 

trabalhadores  da  Empresa,  tivemos  sim um ganho relacionado ao 

nosso plano de cargos e salários, mas isso é outra coisa.  Se subimos 
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uma carreira dentro do plano, mas o nosso salário fixo é pequeno, 

isso tem pouco impacto na vida dos trabalhadores aqui dentro.

Novamente, aproveitando este espaço e já finalizando, em 

nome  dos  trabalhadores  gostaria  de  cobrar  que  a  EBC  seja  uma 

prioridade deste Governo Federal.  A comunicação pública não pode 

ser  uma  prioridade  das  ações  do  Governo  Federal  somente  no 

discurso.   Não  podemos  retroceder  em relação  aos  primeiros  oito 

anos que, na verdade, incluem a criação desta Empresa.  Na verdade, 

com  exceção  do  nosso  Érico,  aqui,  não  tenham  nenhum 

representante do Governo Federal nesta reunião.  E não é somente 

nesta  reunião...   Desculpe,  Augusto,  é  que  na  verdade  não  o 

conheço.  Perdão.

Mas  o  que  quero  dizer,  na  verdade,  é  um 

comprometimento mais profundo, principalmente para a liberação de 

verbas para a Empresa.  Crescemos o nosso teto orçamentário, mas 

esse  teto  orçamentário  depende  da  nossa  própria  produção  de 

capital.  Então, na verdade, ficamos num meio termo para saber se 

esse  dinheiro  vai  sair  para  a  EBC  ou  não.   Um  esforço  real  do 

Governo Federal para a liberação desse dinheiro que está preso para 

o Fistel, por ação das empresas de tele, porque esse valor sim pode 

representar um ganho real para esses trabalhadores, e não só para 

os trabalhadores, mas para uma independência destra Empresa em 

relação ao Governo Federal.

Claro que a prioridade para este Governo é o combate à 

miséria e todos aqui da EBC são favoráveis ao combate à miséria 

neste País.  Mas, pensando mídia, vou dizer o que disse lá fora agora, 

você não vai contar com um apoio da Globo, do Portal UOL, ou da 

Rádio Band News para combater a pobreza neste País; você pode 

contar sim com a TV Brasil, com a Agência Brasil e com os outros 

veículos  que  compõem  esta  Empresa,  para  fazer  com  que  isso 
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definitivamente  tenha  um  consenso  de  geração  de  cidadania  e 

combate à pobreza.

É isto.

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  Apenas 

duas coisas para também não ficar sem resposta.

Em  relação  ao  plano  de  carreira,  o  fato  novo  que 

aconteceu, a representação dos trabalhadores já tinha entendido isso, 

mas depois teve a base não estava compreendendo dessa forma o 

que era que estávamos negociando no plano de carreira e o fato novo 

que aconteceu, que foi o planejamento estratégico e a compreensão 

de que para além de discutirmos apenas as funções técnicas, que era 

o que tínhamos concordado de discutir no acordo anterior, a gente 

pudesse discutir de forma mais global no plano de carreira, e de uma 

forma profissional, não fazer apenas os trabalhadores e a direção da 

Empresa e contratar uma empresa que pudesse fazer isso de forma 

profissional que já tenha feito tanto com empresas do setor público, 

também com empresas de comunicação.

E  é  isso  que  foi  feito,  houve  a  compreensão  agora 

também da base, além dos representantes que já tinham tido essa 

compreensão anterior, isso foi muito positivo.

Em relação à questão do aumento real e da questão da 

prioridade, é muito complicado porque o Governo não pode analisar 

um setor só.  A prioridade está sendo dada.  É porque a nossa folha 

de pagamento aumentou muito.  Em cinco anos dobrou.  Os salários 

reais tiveram 54% de aumento na média.  Reais,  não, os salários 

tiveram 54% de aumento na média nos cinco anos.  Houve ganhos 

reais atrás que outras categorias do Governo não tiveram.  E fica 

muito  difícil  para  o  Governo,  quando  não  deu  aumento  real  para 
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nenhuma empresa dependente, que ele dê para a EBC.  Como é que 

ficam os trabalhadores das outras empresas dependentes que ficaram 

sem aumento real?

Lutamos  muito  para  conseguir  o  que  conseguimos  em 

relação  ao  vale  alimentação,  com  outras  cláusulas  sociais  etc.  e 

avançar  em  algumas  outras  coisas  com  relação  a  coordenações, 

fizemos  um  grande  esforço,  que  foi  bem  compreendido  pelos 

trabalhadores  e  os  agradeço  por  isso.   E  acho  que  temos  que 

construir para o futuro mesmo.  Estamos construindo uma empresa, 

ela é muito jovem, ela precisa de muita coisa e temos as dificuldades 

normais  de outras  empresas  que estão  tendo também.  Por  quê? 

Porque houve uma queda na receita.  É aquela coisa: casa onde falta 

pão  todo  mundo  briga  e  ninguém  tem  razão,  porque  é  isso,  na 

dificuldade todo mundo tem mais dificuldade.

Já  até  mencionei  aqui,  conseguimos  expandir  a  nossa 

receita, até prevendo um custo de pessoal maior em trinta milhões 

para o ano que vem por conta da absorção da Acerp, conseguimos, 

mas quase todo o nosso investimento é com base numa expectativa 

de receita própria.  Então é difícil quando fazemos um PDTI, um plano 

diretor  de  TI  prevendo  que  é  necessário  e  urgente  fazer 

investimentos da ordem de 115 milhões em dois anos e só temos 15 

milhões  para  isso  no  ano  que  vem.   Dói  quando  temos  ações 

importantes e urgentes para fazer no ano que vem e cortamos 60 

milhões, como cortamos nos últimos dias, de coisas que sabemos que 

não vamos poder fazer ou só vamos poder fazer se tiver uma receita 

maior do que aquela que estamos prevendo.

Então é difícil, sei que é, gerir uma empresa, com todas 

as dificuldades que temos, de ter herdado outras estruturas e estar 

tentando consolidar, de ser forçado a dispensar muitos funcionários 

ao mesmo tempo num curto período de tempo, os temporários que 
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foram  este  ano,  os  de  função  Radiobras  que  estão  sendo 

progressivamente, e os da Acerp, que temos só mais doze meses e 

dezoito dias para que não tenhamos mais os funcionários, cerca de 

quinhentos e cinquenta funcionários.  E no ano passado eram 1.100 

que prestavam serviços para nós.  Então é doído.  Tenho conversado 

com sindicatos de radialistas,  de jornalistas,  é um processo muito 

dolorido.

Agradeço  muito  a  compreensão  de  todos  de  terem 

percebido  que  a  construção  desse  processo  depende  de estarmos 

unidos.  E pior do que a paralisação em si  é a recomposição das 

relações da confiança entre trabalhadores e a direção da Empresa, 

que era o que eu mais temia.  E graças a Deus isso não vai acontecer 

e vamos poder restabelecer e ampliar o diálogo entre trabalhadores e 

direção já a partir do início do ano que vem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Parece que o Conselheiro Takashi queria se manifestar.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Queria só fazer um 

pedido, pegando carona com a colocação do Guilherme.  Há alguns 

meses,  não  sei  exatamente  quando,  mas  foi  numa  reunião  do 

Conselho,  a  EBC  estava  realizando  uma  pesquisa  de  clima 

organizacional e nós Conselheiros não recebemos.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Ela ainda 

não foi divulgada.  Tivemos um problema técnico de falta de pessoal 

para fazer o processamento.  O Virgílio levou até nos Correios para 

fazer.   Mas acredito  que até o final  do ano teremos condições de 
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divulgá-la  e  imediatamente  a  disponibilizaremos  sem  problema 

nenhum.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Gostaria de fazer um comentário sobre essa questão da 

negociação salarial como Conselheira e não como Presidente.  Não 

estou falando em nome do Conselho.

Concordo plenamente com o Guilherme.  Sempre defendi 

que  a  empresa  é  feita  pelos  funcionários.   Não  adianta  ficarmos 

imaginando conteúdos fantásticos e tecnologias se não conseguimos 

um mínimo de satisfação entre os funcionários.

Sei  que  o  Nelson  tem  essa  sensibilidade  e  fico  muito 

contente que tenha sido fechado o acordo.  Parabéns aos funcionários 

e ao Nelson.

Passamos imediatamente ao calendário de 2013.

Essa  tentativa,  essa  proposta  foi  feita  por  mim,  pelo 

Antônio e com a colaboração do Conselheiro Daniel.  Essa data de 30 

de janeiro é porque consideramos que deixar a primeira reunião para 

fevereiro ficará muito longe para o objetivo dessa primeira reunião, 

que  será  a  avaliação  do  plano  de  trabalho  para  2013.   Temos  o 

carnaval bem no começo.  Consulto se podemos manter essa data de 

30  de  janeiro  com o  compromisso  de  que  os  Conselheiros  sejam 

municiados com o material para apreciação na reunião do dia 30.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Com certeza, com essa ressalva de que recebamos com uns quinze 

dias  de  antecedência.   Precisamos  receber  antes,  as  câmaras 

precisam  se  reunir  aqui,  discutir  os  pontos,  para  podermos 
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apresentar as nossas considerações por câmaras como fizemos nas 

últimas vezes.  Isso requer que façamos uma leitura atenta.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acredito 

que até com mais do que quinze dias, mas um mês de antecedência. 

Íamos até tentar apresentar nesta reunião.  Ainda não apreciamos o 

resultado final, foi preparado, construído, mas não discutimos ainda. 

Então, vamos discutir  na próxima reunião da Direx, segunda-feira, 

para que possamos, em aprovando, ou se tiver que fazer reajustes, 

mas no máximo até o final do ano estaremos disponibilizando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Será encaminhado então aos Conselheiros.

Podemos então deixar 30 de janeiro? Se deixarmos para 

fevereiro  tem  o  carnaval  e  fica  muito  em  cima  do  seminário 

“Conselho Curador da EBC – Cinco Anos”,  que vai  demandar uma 

preparação mais complexa.  Se houver necessidade de uma reunião 

extraordinária ainda em fevereiro poderíamos fazer, só não gostaria 

de engessar muito nesse sentido.  Pode ser?

Aprovado.

O seminário ficaria nos dias 11 a 13 de março, entrando 

com o roteiro  de debates  do jornalismo da EBC.   Essa ordem do 

roteiro dos debates foi sugerida pelo Conselheiro Daniel: o Jornalismo 

da EBC, a Dimensão Internacional da EBC e a Temática dos Direitos 

Humanos nas Mídias da EBC.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS –  Em 30 de 

janeiro tem roteiro de debates previsto.  Está mantido?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Está mantido.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  RAMOS –  Para  o 

trabalho acho que será uma reunião pesada.  Acho que não combina. 

De  qualquer  forma,  a  reunião  de  janeiro  se  for  para  o  plano  de 

trabalho tem que ser exclusiva para isso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Ainda tem o de Rádio, que ficamos de aprofundar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Podemos marcar então uma no final de fevereiro, uma coisa 

de roteiro de debates só.

Portanto, 30 de janeiro ficaria só para discussão do plano. 

É  isso.   OK.   Em fevereiro  marcamos  uma para  o  dia  20?  Só  o 

Conselheiro João Jorge não pode no dia 20? Não dá para fazer um 

esforço?

Portanto,  dia  27  de  fevereiro,  que  seria  o  modelo 

institucional da EBC e o debate sobre o Rádio.  OK.  No dia 20 de 

março, 10 de abril, 15 de maio,  (intervenções fora do microfone – 

inaudíveis)

Então,  revisando,  30  de  janeiro  a  reunião  para  a 

apreciação  do  plano  de  trabalho;  dia  27  de  fevereiro  teríamos  o 

debate sobre o Rádio e mais o modelo institucional da EBC e relações 

com o Governo Federal.  Vamos fazer isso o dia inteiro, senão vamos 
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ficar exprimidos mais uma vez.  De 18 a 20 de março o seminário 

Conselho Curador da EBC 5 anos; e a 43ª Reunião Ordinária com 

roteiro de debates e o jornalismo da EBC.  Isso teremos que discutir 

antes nessa pauta, o conteúdo das audiências.

Gostaria  que  os  conselheiros  se  manifestassem  com 

relação ao formato, porque tentamos fazer o roteiro de debates na 

manhã da reunião e não deu certo, só tivemos quórum na reunião. 

Então  resolvemos  fazer  tudo  junto  no  mesmo  dia  e  ficou  muito 

exprimido.   Então  consulto,  gostaria  de  ideias  de  como  podemos 

solucionar isso.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Será que seria muito estranho começarmos a reunião do Conselho 

Curador pela manhã e os debates propostos à tarde? Vou explicar. 

Acho que a presença dos conselheiros pela manhã que estava sendo 

dificultada  quando  o  roteiro  de  debates  estava  acontecendo  pela 

manhã.  A ausência da reunião ordinária acho que é mais delicada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É mais uma tentativa.  Tem de haver o compromisso de nós 

todos, porque dois conselheiros aqui e os convidados fica complicado. 

Vamos tentar esse outro modelo, então, quem sabe.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Tenho uma sugestão 

de  encaminhamento.   Eu  assisti,  não  digo  praticamente  todos  os 

debates, mas assisti à maior parte, o Conselheiro Daniel também, e 

achei riquíssimo, tanto que o Conselheiro Daniel ficou tão motivado 

que tentou trazer junto para a reunião do Conselho.
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Dado que todos os Conselheiros têm preocupações e têm 

interesses com os debates, acho que o problema não é ser de manhã 

ou ser de tarde.  Eu veria a coisa da seguinte forma: para mim, na 

medida em que todos os conselheiros têm participado assiduamente, 

qualquer que seja o horário a gente participaria, desde que fosse em 

dois dias separados.  Entretanto, vemos que alguns conselheiros, por 

um motivo ou outro, não têm participado quando acontece de manhã 

ou  de  tarde.   Então  a  minha  sugestão  de  encaminhamento  seria 

perguntar para esses conselheiros...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tenho impressão de que não é dificuldade de horário, mas a 

questão dos voos.  Se marcarmos, por exemplo, de manhã a reunião 

e à tarde os debates os conselheiros têm que vir  no dia anterior, 

compromisso feito, porque senão não conseguiremos contemplar todo 

mundo e nem debate o que gostaríamos de debater na verdade.

Estou consultando a todos, não tem nada de compulsório, 

estou só falando das dificuldades.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – A minha posição é de 

que seja perguntado para os conselheiros que não têm comparecido 

aos seminários  qual  está  sendo a dificuldade deles e qual  seria o 

horário mais conveniente para eles, que esse é o dado mais restritivo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém gostaria de se manifestar?
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Só sugiro que não seja numa tarde de um dia o roteiro de debates 

e no outro dia a reunião.  Se for possível que fique tudo no mesmo 

dia.  Para mim é melhor.  Eu chego no dia anterior e passo o dia aqui. 

Essa é a minha sugestão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Raquel, vou te fazer um pedido, por favor: faça um e-mail 

para todos os conselheiros solicitando a opinião sobre esse formato: 

de manhã a reunião e à tarde os debates.  Assim cada um pode 

manifestar sua concordância ou não com esse formato.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  De 

repente é possível, dependendo da conveniência de um ou outro, que 

ela parta bem cedinho pela manhã...  Não é muito prudente, porque 

às vezes qualquer chuva e tal vai atrasar.  O ideal é chegar no dia 

anterior.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Portanto, Raquel, faça por favor essa consulta.

Então vamos aprovar  a  proposta nesse esquema novo, 

com as datas novas e empurrando as coisas uma semana para frente.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Junho é 

quando?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Junho, 26.  A sua viagem, Conselheiro Daniel é quando? O 

senhor podia dar notícia sobre essa sua viagem, é importante para o 

Conselho.

Priscila,  já  tem  uma  notícia  nova  de  conselheiro  aí. 

Atividade de conselheiro é importante para nós.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Infelizmente  vou  me privar  da  companhia  de  conselheiros  porque 

estarei numa viagem de pesquisa e estudos na Rússia entre 20 de 

maio e 30 de junho, mas voltarei em julho.  O perigo é eu falar em 

russo aqui e precisarmos de uma tradução simultânea.  A não ser que 

eu dê uma de português, que tentou aprender russo, não conseguiu e 

esqueceu o português.  Aí vou ficar mudo aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Conselheiro.

É  verdade,  acho  que  temos  que  criar  esta  rotina  de 

notícia dos conselheiros, que acho que isso é importante para todos 

nós.

O próximo item da pauta é audiências públicas.

Recebemos uma proposta, assinada por várias entidades 

ligadas à música de concerto, tenho cópia aqui do ofício, sugerindo a 

realização  de  uma  audiência  pública  sobre  o  tema.   Acho 

interessante,  por  conta  da  Rádio  MEC,  essas  coisas  todas  que 

estamos discutindo, então esse é um dos temas propostos para a 

audiência  pública;  uma terceira,  que foi  sugerida  pela  Conselheira 

Ima, direitos humanos e comissão da verdade.
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Queria passar a palavra para a Ima.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eu 

havia tido a informação, em Belém, de que a comissão da verdade 

esteve em Belém numa audiência pública e esteve também em São 

Paulo realizando audiência pública.  Como temos também a ideia de 

fazer uma audiência pública sobre o tema, pensei que pudéssemos – 

e tendo dois ex-conselheiros na comissão da verdade – reunir as duas 

audiências públicas sobre o mesmo tema e aí fazermos um evento 

talvez com mais corpo entre o Conselho e a Comissão da Verdade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

E  a  terceira  proposta,  que  é  do  próprio  Conselho,  da 

Secretaria Executiva, é a forma de consulta pública para os novos 

integrantes do Conselho.

Essa questão é recorrente.  Cada vez que temos que nos 

manifestar não sabemos onde pisar.  Então, é importante ouvirmos 

sugestões da sociedade, de outras entidades e tal.

Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Achei  muito 

interessante essa terceira proposta.  Estava dando uma olhada aqui 

no calendário e temos o seminário para discutir o Conselho Curador, 

se não poderia ser numa das atividades desse seminário.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pode ser, acho uma boa ideia.

Tínhamos  pensado em fazer  essas  três,  uma audiência 

pública  em  maio  e  as  seguintes  no  segundo  semestre,  julho  e 

outubro, por exemplo.  Então começaríamos com essa questão da 

comissão da verdade...

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não 

poderíamos  aproveitar  a  presença  de  todos  nesse  seminário  de 

março, como disse o Takashi?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Exatamente.  Mas aí seria sobre a consulta pública.  Foi isso 

que entendi?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Entendi 

que poderíamos fazer audiência pública, direitos humanos e comissão 

da  verdade  talvez  invertendo,  travando  o  debate  sobre  direitos 

humanos  em  março  e  realizando  a  audiência  pública  em  março, 

aproveitando o pessoal do Conselho aqui, já que vamos passar aqui 

dois ou três dias e fazer a audiência pública, encontrar um...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas temos um seminário e temos um roteiro de debates 

nesses dois, três dias.  Então vai ficar muito pesado.
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CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Mas 

não seria o caso, Ana...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Dentro do seminário a questão da consulta pública, mas 

abrir para um outro tema acho que vamos perder o foco.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Não 

seria o caso, como ela falou, de ver a possibilidade com o pessoal da 

comissão da verdade e encontrar uma data...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Faremos isso.  O que entendi, Conselheiro Takashi, foi que 

essa questão sobre a forma de consulta pública poderia ser um dos 

temas  do  seminário  do  Conselho  Curador,  dentro  do  seminário. 

Agora, abrir para outra discussão nesses dias acho que perdemos um 

pouco...

Captei bem a sua sugestão?

Então ficamos com essa questão da música de concerto 

para marcarmos oportunamente.  Todos aprovam a realização dessa 

audiência?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Queria 

ponderar o seguinte: acho esse tema da maior relevância, mas não 

penso que ele seria um tema para justificar uma audiência pública. 

Talvez  sugeriria  que  num  outro  momento  realizássemos  uma 

audiência pública sobre a  questão dos  rádios e poderíamos incluir 
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como subtema nessa audiência a questão dos concertos.   Embora 

possam ser também veiculados através da televisão é uma atividade 

que é mais conduzida aqui na EBC através dos rádios, salvo engano.

Definitivamente acho que não devíamos fazer...

Tenho uma preocupação, a partir lá do Rio Grande do Sul, 

vou tentar amadurecer isso em forma de proposta quando trouxer 

aqui através da comissão as questões que fluíram lá da audiência do 

Rio Grande do Sul, que devemos ter um cuidado muito especial para 

fazer das audiências públicas efetivamente grandes eventos, eventos 

de repercussão: prepará-los cuidadosamente, assegurar e realmente 

aquilo vai ser um crescimento para o Conselho Curador e para a EBC.

Nesse sentido, penso, inclusive, se é razoável mantermos 

a  dinâmica de duas  audiências  públicas  por  ano.   Inclusive  estou 

pensando também na questão dos recursos nossos.  Essas audiências 

sempre significam mais gastos.   Mesmo que admitamos manter as 

duas por ano, preocupa-me é prepararmos bem as audiências e fazer 

delas uma grande caixa de ressonância e também para os nossos 

propósitos  aqui  a  médio  prazo  de  cada  audiência  significar  um 

amadurecimento, gerando consequências etc.

De  sorte  que  estamos  um  pouco  nessa  linha  quando 

designamos  agora  comissões  para  estudar  os  resultados  das 

audiências.  Penso que seria demasiado fazer uma audiência só para 

os  programas,  sem  subestimar  de  modo  nenhum  a  importância 

desses programas e a sua relevância, mas acho que seria um pouco 

demasiado  fazermos  uma  audiência  pública  só  para  contemplar  a 

questão dos programas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Veio-me uma ideia  aqui,  corrijam-me se estiver  errada. 
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Talvez  pudéssemos  pensar  em  abrir  nas  nossas  reuniões  algum 

momento  para  que  a  sociedade  pudesse  trazer  alguma  questão. 

Claro que dentro de critérios,  associações etc.   Por exemplo, essa 

questão da música de concerto realmente é um tema interessante 

dentro da Rádio MEC, a questão das rádios, mas talvez fosse...  Acho 

que você tem razão,  talvez fosse  demasiada  a realização de uma 

audiência  pública  só  sobre  isso.   Talvez  eles  pudessem trazer  ao 

Conselho  as  suas  angústias,  as  suas  reivindicações  em  algum 

momento que pudéssemos criar durante as reuniões.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Penso que se for para ter uma audiência pública a minha sugestão 

é que seja sobre a questão do rádio, a situação das rádios, ou as 

rádios de um modo geral, não somente para discutir a música, mas 

para discutir  a questão de como estão as rádios, essa questão da 

convergência, a tecnologia etc.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Mas  veja  bem,  fico  me perguntando,  por  exemplo,  são 

várias associações, como elas vão ter acesso, como vão se manifestar 

e expressar as suas angústias?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Na audiência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Em que momento?
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Elas teriam um momento de se expressar também.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Nesse  caso  específico  de  anseio  da  sociedade  civil  em  relação  a 

proposta para o Conselho Curador, acho que podiam ser identificados 

de acordo  com as  nossas  câmaras  temáticas.   Por  exemplo,  uma 

audiência pública para definir a questão das rádios acho uma questão 

ampla, que até caberia uma audiência pública.  Talvez a forma mais 

organizada  de  pensar  as  diferentes  propostas  dos  diferentes 

segmentos  sociais  seja  uma  definição  mais  clara  dos  papéis  das 

câmaras temáticas.  Aí esse específico tema das questões da música 

clássica  poderia  ser  procurada  pela  Câmara  de  Rádio,  já  que  diz 

respeito específico às rádios; se fosse um grupo de direitos humanos, 

procurasse a Câmara de Direitos Humanos e assim por diante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pode ser.   A minha ideia é que pudessem chegar até o 

Conselho essas reivindicações.   Mas acho que você tem razão,  as 

câmaras  poderiam  abrir  espaço,  inclusive  para  ouvir  essas 

reivindicações.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho, 

Guilherme,  que  a  Presidente  tem  razão.   Na  medida  em  que  se 

constitui  na  sociedade  um  grupo  representativo  com  um  caso 

concreto, falando em nome de um certo número de associações com 

um determinado foco, como se diz atualmente, talvez fosse legítimo 

abrir para que eles venham ao Conselho.  Abrimos uma hora para 

eles apresentarem o pleito e considerarmos...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É essa a minha ideia.  Ou nas câmaras!

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Podíamos até anunciar isso.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – O 

foco é fazer essa demanda chegar aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Temos que nos manifestar de alguma maneira.  Recebemos 

a solicitação: não, uma audiência pública não dá porque...

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Podíamos até abrir no site do Conselho essa ideia, que o Conselho se 

abre a receber, sempre quando constituído em grupos de interesses 

organizados  em  relação  a  temática  considerada  relevante,  eles 

poderão vir aqui apresentar.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Essa  carta,  esse  pedido  veio  muito  em função...   Eu  estive  num 

colóquio,  no  Rio,  da  Rádio  MEC  FM,  então  há  uma  grande 

preocupação desses setores com a Rádio MEC, tipo colocações de que 

a rádio vai acabar etc.  Teríamos que dar uma resposta positiva se 

não eles vão ficar...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Se essa proposta for aprovada, de abrir um momento para 

os grupos de interesse, no bom sentido, não é, Conselheiro Daniel?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

–  Se  for  aprovada  essa  questão  de  abrir,  como  eles  têm  uma 

demanda e essa demanda é bem específica e urgente talvez fosse o 

caso  de  já  nas  primeiras  reuniões  recebê-los  aqui  e  fazer  essa 

conversa; porque o pessoal de direitos humanos contatou comigo e 

com o João Jorge e vamos deixar, inclusive já conversei com várias 

entidades de direitos humanos, que é uma outra questão que vou 

trazer quando for o momento, que é para fazer a discussão sobre a 

programação da EBC e a questão dos direitos humanos.  Eu e o João 

Jorge já trouxemos para cá.  Então, nessa audiência pública que vai 

acontecer será o momento adequado para mobilizar e avisarmos as 

pessoas, as entidades que nos procuraram para discutir.  Mas, nesse 

caso, uma questão que considero bem urgente, acho que poderia ser 

nesse formato que a Presidente está querendo apresentar.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Acho que podemos incluir aqui o relato desses grupos de trabalhos 

das  audiências,  porque  vai  tomar  um  tempo,  fazer  a  síntese,  os 

encaminhamentos, são três agora, então acho que vai  faltar  data. 

Talvez em abril, porque março já está...  Ou fevereiro...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas fevereiro já temos os dois.  Mas a gente abre espaço 
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nas  reuniões.   A  Mariana  corta  o  tempo  e  dá  tudo  certo. 

Oportunamente vamos incluindo nas pautas e aí a gente consegue...

Consulto  os  conselheiros  se a  proposta de abertura  de 

espaço para as entidades, para as associações, grupos de interesse, 

entre aspas, está aprovado.  A nossa história me faz botar aspas, 

conselheiro.  Você acha melhor nas câmaras.

Murilo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR RAMOS – Nas reuniões 

do  Conselho  já  criamos  os  ciclos  de  debates.   Estamos  vendo  a 

dificuldade que é fazer o ciclo de debates e ter uma reunião ordinária 

fluindo normalmente.  Se começamos a criar mais atividades dentro 

das  nossas  reuniões  vamos  só  aumentar  os  nossos  problemas. 

Então,  parece  que  uma  solução  de  compromisso  interessante  é 

convidar  um  ou  dois  representantes  para  uma  reunião  com  as 

câmaras temáticas.  Mas aí é uma sessão de trabalho, é uma coisa 

menos formal, evita retórica e uma série de coisas.  Uma reunião 

como essa, inclusive, até pelo formato dela corre-se o risco até de 

virar  de  repente  uma  disputa  de  interesses  muito  mais  acirrada. 

Então acho que é mais adequada essa solução.  Acho interessante ter 

esse espaço, é simpático, interessante, pode ser produtivo, mas isso 

daria mais peso às câmaras inclusive.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– As câmaras ficariam incumbidas de receberem e abriria para outros 

conselheiros, que não são das câmaras, poderem participar.  Se vai 

ter a discussão sobre as músicas na Câmara de Rádio, outros e outras 

serão  muito  bem-vindos  para  esse  momento.   Agora,  dentro  da 
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reunião é que tenho medo de tomar muito tempo e não conseguirmos 

dar conta da pauta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então reformulo a proposta.  A minha proposta seria então 

abrir esse espaço nas câmaras temáticas de acordo com os temas e 

tal.

Aprovada  a  proposta?  Criaremos  um  procedimento  e 

depois comunicaremos aos conselheiros.

Dr. Nelson, tudo que o senhor...  Já são 6h10min, sei que 

estamos apertados, mas já era previsto isto.  Solicito que tudo que 

for acessório seja cortado, mesmo porque temos uma festa hoje à 

noite também.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Já estou 

sugerindo o “b”, já que vamos ter uma reunião inteira para discutir o 

plano de trabalho.  Aqui era uma apresentação, só para não ficar 

como  se  não  tivéssemos  apresentando  nada,  a  gente  tinha 

combinado, o Eduardo ia fazer uma apresentação, então isso a gente 

já pode deixar para janeiro.  No caso do balanço dos cinco anos, um 

filme que vou apresentar, não sei se todos os conselheiros vão hoje 

ao  show,  porque  lá  também  vamos  apresentar  esse  balanço,  do 

especial de fim de ano da EBC...  É o especial de fim de ano da EBC, 

que comemora os cinco anos da TV Brasil.

De qualquer forma, o filme tem uns sete minutos, mais 

ou menos, ele tem o objetivo de dizer tudo aquilo que foi gasto, onde 

e as proporções dos gastos nesses cinco anos.



33

Tem  a  apresentação  do  Comitê  de  Rede  também,  da 

Nereide,  sobre  o  balanço  das  eleições,  que  também é  uma coisa 

muito rápida.  É para o Alberto apresentar, não está formatado ainda, 

estamos ainda discutindo, não aprovamos ainda, mas ele apresentar 

uma  ideia  de  como  seria  o  modelo  para  que  os  conselheiros 

acompanhem as audiências dos nossos programas.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Não  entendi  bem 

como será o encaminhamento, mas só gostaria de dizer que gostei 

bastante de receber as atas das reuniões do Comitê de Programação.

Tenho três perguntas que gostaria de fazer hoje.  Talvez 

as respostas vocês não tenham, mas eu gostaria de dizer quais são 

os anseios.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Nelson, você vai passar o vídeo então?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Podemos 

passar ou não, estou consultando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então vamos pular.  Depois você poderia distribuir.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Distribuímos então.  Aqui  é o balanço dos cinco anos, que vamos 

apresentar hoje...
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Está  bem.   Apresentação  do  Comitê  de  Programação  e 

Rede.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Não seria, 

na verdade, uma apresentação.  O que estamos fazendo aqui é um 

pedido  que  o  Conselho  havia  formulado,  estamos  disponibilizando 

todas  as  atas  do  Comitê  de  Programação  até  o  final  do  mês  de 

outubro.  Desde o começo deste ano até a semana passada foram 36 

reuniões que o comitê realizou.  Duas mudanças importantes fizemos 

este ano, o presidente do comitê passou a ser o Diretor-Geral e não 

mais o Diretor Presidente, porque deixa mais clara uma separação 

que, ao nosso ver, é proveitosa nas funções que temos e dividimos. 

E  também  acabamos  com  as  câmaras  temáticas  no  Comitê  de 

Programação.   Por  quê?  No  nosso  entendimento,  devemos  forçar 

justamente  o  contrário,  que  todos  os  veículos  discutam 

conjuntamente a programação que estamos tratando; que os temas 

que estamos tratando estejam refletidos, cada qual a sua maneira, 

cada  qual  no  seu  veículo  com  o  seu  formato,  mas  discutido  de 

maneira geral dentro da EBC.

Então, ao invés de separar em câmaras, temas de rádio, 

que fossem discutidos por alguns dos integrantes, temas de televisão, 

apenas por outros, preferimos fazer com que o número de reuniões 

seja maior, que todos os integrantes possam participar e também que 

tenhamos  a  possibilidade  de  fazer  com  que  a  transversalidade 

aconteça já no plano das ideias.

Uma outra alteração dinâmica que fizemos este ano no 

Comitê de Programação é estarmos sempre com alguém, que é o 

Alexandre  Brandão,  Gerente  Executivo,  que  cuida  do  orçamento, 
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porque ao longo de todo o ano um dos trabalhos que tivemos no 

comitê foi trazer para a realidade dos programas – descobrimos isto e 

vai estar refletido no plano de trabalho – é compormos o gasto de 

cada um dos programas, quanto custa cada programa de rádio e de 

televisão  para  aquele  veículo,  para  que  tenhamos  grau  de 

comparação.

O  que  tínhamos  antes,  o  orçamento  da  EBC  este  ano 

refletia  os gastos  gerais  da Empresa,  digamos,  mais  pensando na 

contabilidade do que propriamente no balanço de recursos conquanto 

a programação.  Em outras palavras, sabíamos de cada centavo que 

estava sendo gasto, mas não de maneira a conseguirmos juntar cada 

um  dos  programas.   Há  estruturas  que  são  compartilhadas,  há 

estruturas que são da ACERP, há estruturas que são da EBC, ainda 

viveremos essa realidade até o final do ano que vem.

Então, recompor o orçamento da Empresa, para encontrar 

o custo de cada programa foi um trabalho que fizemos ao longo deste 

ano e cada vez está ficando mais claro e está possibilitando que o 

comitê  tome decisões,  no  caso,  que  enseja  economia,  com muito 

mais tranquilidade.

Outra  coisa  que  gostaria  de  deixar  os  Conselheiros  à 

vontade é para dizer que as atas estão aí e sabemos que a ata reflete 

a reunião, mas é claro que não é possível levar tudo aquilo que está 

acontecendo na reunião e transpor para o papel.  Então, qualquer 

dúvida,  qualquer  necessidade  coloco-me  à  disposição.   Quem 

secretaria o comitê é a Endira Amaral, que é assessora da Direção 

Geral, hoje não está aqui porque está em Recife, está acompanhando 

a montagem do show de amanhã, que será transmitido ao vivo de 

Exu  e  de  Recife  no  dia  em  que  se  lembra  o  centenário  de  Luiz 

Gonzaga,  às  23h,  porque  vamos  fazer  às  22h  um  Caminhos  da 

Reportagem.  O jornalismo preparou um Caminhos da Reportagem 
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sobre a trajetória de Luiz Gonzaga.  E em seguida vamos entrar ao 

vivo.

Outro componente, para ser tarde, é o horário de verão, 

que não tem lá.  Então, lá vão ser 22h, e vamos conseguir passar o 

que de melhor está acontecendo nesse dia, ao vivo de Exu, amanhã, 

e de Recife, porque são dois palcos que estão montados, é o Governo 

do Estado que está promovendo o show, e a TV Brasil, as Rádios da 

EBC  e  o  nosso  portal,  a  EBC  como  um  todo  vai  transmitir  essa 

programação.

Aliás, é esse tipo de entrosamento que se torna mais fácil 

quando  no  comitê  não  temos  a  separação  por  câmaras  e  sim 

tratamos coletivamente dos assuntos pensando na divisão dos temas 

para  apresentação  em  cada  veículo,  mas  não  na  divisão  das 

discussões.

Era isso,  Presidente,  não vou tomar tanto  tempo,  caso 

haja alguma dúvida estamos à disposição.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME –  Eu disse que tinha 

três  perguntas,  mas  duas  eu  posso  fazer  mais  tarde  porque  são 

coisas  mais  restritas.   No  entanto,  tenho  uma  pergunta  que  é 

pertinente ao comitê da diversidade religiosa então essa acho melhor 

fazer aqui publicamente.

No dia 3 de agosto, na segunda página, tem uma série de 

coisas aprovadas e uma delas é a cobertura do encontro mundial da 

juventude católica.

A minha dúvida é se é isso mesmo, porque pelos critérios 

da diversidade religiosa...
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O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Eu explico 

ao senhor.  A deliberação que fizemos é no seguinte sentido: é um 

encontro que deve reunir dois milhões de jovens numa cidade que 

tem  seis  milhões  de  habitantes.   Isso  enseja  muito  mais,  é  um 

encontro que vai além daquilo que vai ser discutido.  O foco da nossa 

cobertura não é o tema religioso que está sendo discutido e sim a 

mobilização dos jovens do mundo inteiro chegando ao Rio de Janeiro 

para  tratar  de  um  tema  específico,  que  vai  ocasionar  e  gerar 

noticiário desde o trânsito, o transporte, a vida na cidade, por que o 

jovem se interessa por esse tema, de onde são esses jovens, o que 

eles vêm fazer e também tangenciar, mas não com a profundidade 

que  certamente  outros  veículos  vão  fazer,  acerca  dos  temas  que 

serão tratados pelo papa, porque o papa virá para essa reunião.  Até 

porque temos rádio e televisão no Rio de Janeiro e temos claro e 

transparente  que  isso  vai  afetar  a  vida  da  cidade,  não  podemos 

ignorar a existência desse tipo de...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Que é um 

chefe de estado, porque também demos cobertura para outros chefes 

de estados.

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

tem essa questão.  Isso também é bom deixar claro.  A EBC fará 

parte do pool que vai transmitir as imagens, mas a nossa parte será 

exclusivamente as atividades que envolvem a Presidenta Dilma, em 

similaridade com o nosso contrato com a Secom.  As nossas câmaras 

estarão à disposição e a imagem, como sempre, será distribuída nos 

eventos em que a Presidenta participar.
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CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Acho que tem uma 

mistura de canais aí.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Também não entendi.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Uma  coisa  são  as 

atividades da NBR.  Isso não discutimos em nenhum momento.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Sim, é por 

meio da NBR que será feito.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Outra  coisa  é  a 

questão da TV Brasil.  Estou entendendo que isto é proposta para a 

TV Brasil.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Sim,  eu 

tentei explicar as duas coisas.  A primeira coisa é a cobertura que 

farão os veículos públicos, essa referente à mobilização na cidade, à 

vinda desse tanto de pessoas; e a NBR vai fazer parte do pool, mas é 

parte da Empresa Brasil de Comunicação.  O nome que aparece lá é 

Empresa Brasil.  Tentei fazer esse esclarecimento.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Então  a  minha 

objeção,  não  chega  a  ser  exatamente  objeção,  mas  a  minha 

preocupação pelo escopa da diversidade religiosa é o seguinte: acho 
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que tudo isso que você falou tem o mérito jornalístico,  não estou 

questionando  o  mérito  jornalístico,  entretanto  me  sinto  muito 

desconfortável  em que  a  EBC  realize  cobertura  de  um evento  de 

apenas  uma  religião.   Então,  para  sermos  no  mínimo  paritários, 

deveríamos  também  realizar  uma  cobertura  de  um  encontro,  por 

exemplo, em Campinas temos um encontro anual da comunidade de 

candomblé  e  umbanda,  um encontro  que  acontece  no  estádio  da 

Ponte Preta, reúne muita gente também, não sei quantas centenas ou 

milhões de pessoas, mas um evento bastante grande e gera também 

bastante assunto não apenas religioso, mas cultural.  Temos também, 

por exemplo, o Quarup da comunidade indígena.

Então, acho que no mínimo para sermos isonômicos essas 

outras atividades de caráter religioso também deveriam ser cobertos.

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

para que fizesse na época o Quarup, inclusive com jornalismo, mas 

por questão de contenção de recursos eles fizeram com expedições, 

que também gerou material para o jornalismo.  E acho bom a gente 

pautar  o  próximo  encontra  da  comunidade  de  candomblé  em 

Campinas, também pautarmos isso.

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

grandes manifestações evangélicas que acontecem nas cidades etc. e 

sempre na mesma...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

Trata-se de uma cobertura jornalística pelo fato de ser efetivamente 

um dos maiores eventos de reunião de jovens mundo.  Até coincidiu 

de  eu  estar  na  Espanha,  na  última,  estava  em  Barcelona  e  é 
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impressionante aqueles milhares de jovens com aquela mochilinha. 

Então o espírito é mais dentro das coberturas jornalísticas.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Nereide,  até  porque  em  uma  cidade  que  tem  seis  milhões  de 

habitantes estar prevista a vinda de dois milhões de pessoas e de um 

chefe de estado,  até porque as outras emissoras de televisão vão 

cobrir.  Agora...

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  – 

(Intervenção fora do microfone – inaudível)

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – A 

minha dúvida tinha ficado só nesse ponto  se  de fato  isso  é  uma 

cobertura  jornalística,  de  forma  alguma  eu  contesto  a  cobertura 

jornalística de qualquer evento religioso do mundo, ou se é por estar 

fazendo parte das atas do Comitê de Programação a ideia de uma 

programação especial para a cobertura desse evento.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não, não é 

isso.  Deixe-me posicionar bem a questão.

Quando  falei:  cobertura  de  chefe  de  estado  é  porque 

fizemos a cobertura do Obama aqui também, que também foi uma 

cobertura  especial.   Então,  um  chefe  de  estado  que  tenha  uma 

importância como esta ele é tratado como chefe de estado com essa 

importância.
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Quando  falamos  da  NBR  foi  porque  não  vamos  usar 

recursos a mais, além do da NBR, para fazer esse encontro de chefes 

de estados.  Vamos usar equipe que já é contrato com a Secom e ela 

vai fazer a cobertura.  Isso é otimização de recurso.  Não vamos ter a 

mais para fazer esse encontro de chefes de estados.  É só isso.  E 

tem um pool que vai transmitir, não vamos além disso, porque outras 

emissoras vão fazer a cobertura de tudo, é um encontro, são dois 

milhões de jovens e vamos fazer essa parte do chefe de estado, que 

é aquilo  que faríamos jornalisticamente,  mas vamos fazer  com os 

recursos do nosso contrato com a Secom para otimização da imagens 

e  tal.   Vai  jornalista  separado  lá  como  sempre  tem,  mas  a 

infraestrutura da cobertura é uma só para não termos que prestar 

duas vezes.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Não  me 

lembro na íntegra, mas certamente foram tratados outras coberturas 

grandes, que essa de fato é uma cobertura grande, temos que nos 

preparar para esse tipo de ação.  É no dia 3 de agosto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – OK.  Para agilizar, podemos passar para a Nereide? Nereide, 

você vai precisar de quanto tempo mais ou menos?

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

apresentei em julho um plano de trabalho para o período eleitoral. 

Então o que estou tentando apresentar para vocês é um balanço do 

que fizemos,  que em resumo acho que conseguimos cumprir  tudo 

que tínhamos previsto naquele plano.  Vou entregar por escrito um 

texto  com  o  detalhamento  de  quem  foram  os  entrevistados,  as 
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pessoas que participaram dos programas, mas preparamos um vídeo 

de oito minutos que foi exibido na Agência Brasil e na TV Brasil.

(Procede-se à exibição do vídeo)

Só mais algumas informações.

Como  vocês  viram,  trabalhamos  juntamente  com  a 

Superintendência de Rádio, até a imagem que usamos é a do dia da 

eleição,  esse  trabalho  de  informação  on  line do  sistema  foi 

desenvolvido  pela  Sucom.   Não  colocamos  porque  era  muito 

específico, mas houve uma discussão aqui com relação do Maranhão 

ou do Rio a questão de debate, fizemos uma cobertura especial e 

levamos  lá  os  candidatos  a  prefeito,  estivemos  nos  estúdios  dos 

jornais locais, cada dia um, sorteado, para apresentar o programa de 

governo.

Só  destacar  que  tivemos  um  retorno  muito  bom  de 

Twitter, Facebook.  Na cobertura do Repórter Brasil durante o período 

eleitoral,  selecionados  alguns  que  tiveram  muitas  pessoas  que 

curtiram no Facebook ou que twitaram.

O Ismael Gomes Pinto mandou uma mensagem: show de 

cobertura nas eleições, vocês são bons mesmo.  O Marcelo Blanc, 

pelo Twitter: melhor cobertura das eleições na EBC na rede, TV Brasil 

e Repórter Brasil.   O Silas  Lima: A EBC na rede,  a TV Brasil  e o 

Repórter Brasil estão dando um show de cobertura: usem controle 

remoto na TV.   Esse mandou por e-mail:  gostei  da cobertura das 

eleições,  não  teve  a  tecnologia  da  TV  Globo  com  aqueles  totens 

holográficos,  mas  teve  um  tom  pessoal  mais  leve,  com  muita 

informação.   Assisti  ao  Repórter  Brasil  na  noite  de  ontem, dia  8, 

também gostei das informações sobre o day after, demonstrando toda 

aquela  compreensiva  demonstração  de  amabilidade  de  ter  votado 

com os  vitoriosos.   E  põe um trecho  de letra  do Djavan ali  para 

encerrar sobre os comentários.
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Tivemos sugestão pelo Twitter, como foram quatro horas 

no  primeiro  turno  e  três  horas  ao  vivo  no  segundo,  durante  o 

programa, também, pelo Twitter e pelo Facebook, pessoas pedindo 

resultados,  às  vezes  cobrando:  ah,  porque  o  Nordeste  estava 

atrasado, por causa do fuso horário, a apuração era uma hora depois 

e ligavam pedindo, mandavam mensagens, Campinas; e teve uma 

telespectador, durante a cobertura, quando apresentamos a eleição 

no  Brasil  inteiro,  um telespectador  do  Amapá  mandou  um e-mail 

agradecendo, falando que era a primeira vez que ele via eleição no 

Amapá num jornal de rede, que era muito raro, e que ele achava 

aquilo o máximo.

Então, apesar das dificuldades de viagens, de equipes, de 

links e tudo,  as questões técnicas,  tentamos compensar  tudo isso 

com essa informação assim da melhor forma possível,  pelo menor 

com a arte, dando os resultados do Brasil inteiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Nereide.

Vejo  que  o  Alberto  Adler  não  está  presente.    Ah, 

desculpe.   Gostaria,  Alberto,  que  você  nos  atualizasse  sobre  o 

andamento  daquela  nossa  solicitação,  como  é  que  você  está 

montando os relatórios e tal.  Por favor.

O SR. ALBERTO ADLER – Boa noite a todos.  A primeira 

vez que estive com vocês nem todos estavam presentes, mas acho 

que a maioria estava.  Eu estava recém-chegado, há duas semanas 

estava na Casa.

Estamos  fazendo  o  desenho  do  que  virá  a  ser  o 

departamento  de  pesquisas,  já  temos  alguns  esboços  de  alguns 
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modelos  básicos  de  relatório,  tanto  da  TV  quanto  para  Rádio  e 

estamos em contato com alguns institutos de pesquisas para saber as 

estratégias que eles desenham para uma demanda nossa de uma 

pesquisa nacional  para saber  como somos percebidos,  tanto  pelas 

populações dos grandes centros, quanto da periferia desses grandes 

centros, quanto do interior.  Então, no momento estamos trocando a 

turbina com o Boeing em voo, estamos fazendo o dia a dia com a 

equipe  reduzida,  que  já  existia  quando  da  minha  chegada, 

aumentando sobremaneira a quantidade de trabalho, pois estamos 

fazendo  os  novos  modelos  de  relatório  não  como  somente  um 

desenho,  mas  com os  dados  reais  daquilo  que  já  adquirimos,  os 

dados já adquiridos junto ao Ibope, que é um instrumento, mas não 

deverá  ser  nosso  único  instrumento  para  sabermos  como  somos 

percebidos  e  como podemos  melhorar  a  nossa  percepção  junto  à 

população.

Também  estamos  estruturando  um  núcleo  de 

acompanhamento de sinal.  São três vertentes muito importantes que 

precisamos  ter  para  ser  vistos  ou  ouvidos:  o  primeiro  é  ter  a 

programação, ter o que mostrar; segundo, essa programação deve 

ser  acessível  à  população,  deve  chegar  à  população  e;  por  fim, 

divulgarmos que isso existe.   Não adianta divulgar se o sinal  não 

chega.

Logo  na  semana  em  que  cheguei  aqui  estávamos 

descobrindo que há regiões metropolitanas importantíssimas em que 

nosso sinal não chega e que sequer sabíamos disso.  Nosso sinal em 

São Paulo de TV ainda é UHF.  Então, quando pegamos aqueles dados 

de  audiência  que  todos  vocês  recebem e  que  devem ficar  tristes 

quando veem.  Estamos de Gordini disputando com o pessoal que 

está de Fórmula 1 em Interlagos.  Estamos com sinal UHF que, de 

saída, já não é um sinal que abrange toda a região, toda a população, 

que os outros ali naquele gráfico, na mesma planilha, atingem.
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Mesmo  no  Rio,  aqui  no  DF,  onde  têm  as  nossas 

associadas, precisamos saber se o sinal chega.  Venho da TVE de 

Salvador  e  lá  temos  o  mesmo  problema.   Com  relação  a  sinal 

analógico muitas vezes, na maioria das vezes, as TVs Educativas são 

o canal mais baixo, o Canal 2.  Então qualquer obstáculo geográfico 

já impede a passagem dele.  E no sinal digital vai precisar colocar os 

(?).   Precisamos  saber  aonde  colocar  isso.   Então  pretendemos 

montar  uma  rede  colaborativa,  voluntária  de  pessoas  que  vamos 

consultar periodicamente para saber se o sinal está chegando e com 

que qualidade.

Um dos primeiros passos para montar isso é um trabalho 

junto com a Ouvidoria de cadastramento das pessoas que entram em 

contato  conosco,  porque  essas  pessoas  se  deram  ao  trabalho  de 

entrar em contato conosco para elogia, para criticar, para sugerir, é 

porque  eles  se  importam conosco.   E  a  partir  desse  se  importar 

podemos captar para formar a parte inicial dessa rede colaborativa. 

É uma experiência que já tive oportunidade de implantar na Bahia e 

hoje temos lá uma rede com mais de oitocentos colaboradores em 

praticamente todas as cidades do Estado, são 417.  A nossa intenção 

é  fazer  isso  de  maneira  agora  gigante,  enorme,  acho  que  é  um 

desafio  viável.   Portanto,  são  trabalhos  todos  eles  interligados,  a 

parte de análise de audiência de Rádio e de TV.  Estou falando só de 

Rádio  e  de  TV no  momento porque não  tenho nem condições  de 

absorver mais.  Gostaria muito de ter condições, equipe e também 

pegar a parte de pesquisa e interagir muito mais com a parte de 

internet, WEB, mas hoje com as nossas limitações de equipe e de 

equipamento ainda não é viável.  Mas o pessoal da Sucom tem nos 

dado um suporte também muito bom nesse sentido e o diálogo com 

eles também é muito bom.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigado, Alberto.  Parabenizo os seus planos para o futuro. 

Mas só queria reforçar um pedido dos conselheiros, que é transformar 

o  documento  que  recebemos  sobre  audiência  num  formato  mais 

amigável, por favor.

O SR. ALBERTO ADLER – Esse formato já existe, porém 

como  piloto,  ele  não  foi  validado  pela  Superintendência  de 

Programação,  a  quem respondo  de  imediato,  nem  pela  Diretoria. 

Então achei que não seria o momento ainda...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas você não se esqueceu desse pedido?

O SR. ALBERTO ADLER – Não, até porque é o nosso 

instrumento de trabalho diário.  O que vou fazer é enviar para vocês 

aquilo que é produzido cotidianamente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Alberto.

Nelson, parece que você tem últimos informes.

O SR. NELSON BREVE (Diretor  Presidente) – Naquele 

momento em que você me perguntou havia duas coisas e só me 

lembrei daquela que não saía da minha cabeça há três meses, que 

era a questão do acordo coletivo.
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Então  é  a  questão  do  acesso  aos  programas  que  o 

licenciamento é só para passar,  não temos o licenciamento depois 

para deixar disponível no site, que é o ideal, que se possa pegar pela 

demanda.   Mas  o  Adriano  está  trabalhando  firmemente  para 

conseguir viabilizar.  Temos a rede ITVRP, que faz o fluxo dos nossos 

conteúdos, traficamos os conteúdos entre as nossas praças e também 

em algumas parceiras, ele está trabalhando muito forte para ver se é 

possível ter acesso a essa rede remota.

É isso, estamos trabalhando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Senhores Conselheiros, acho que esgotamos a nossa pauta 

extensa de hoje, gostaria de agradecer a presença e o trabalho de 

todos, a equipe da Secretaria, que está fazendo chover, acontecer, e 

desejar a todos um feliz Natal e um ano novo muito bom para nós.

Muito obrigada e um abraço grande.


