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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  44ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO 

CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

Data – 17 de abril de 2013

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Declaro aberta a 44ª Reunião do Conselho Curador da EBC.

Agradeço a presença de todos os conselheiros, diretores e 

os nossos participantes.

Lembro  mais  uma  vez  que  a  reunião  está  sendo 

transmitida  pela  internet  no  endereço 

www.conselhocurador.ebc.com.br, transmissão ao vivo.

Dou  boas-vindas  aos  internautas  e  agradeço  pela 

participação.

Alguma  consideração  em  relação  à  ata  da  reunião 

anterior?

É uma pena, pois o Conselheiro Paulo Derengoski, sempre 

tão atento à ata, não pôde estar presente hoje por motivo de doença 

da mãe.  Fiquei agradavelmente surpresa porque ele ainda tem mãe. 

É tão bom, uma pessoa com 90 e poucos anos.  A gente, que sente 

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/
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falta da mãe.  Fiquei contente, por um lado, em saber que ele ainda 

tem mãe viva.

Algum  outro  conselheiro  gostaria  de  fazer  alguma 

consideração em relação à ata?

O conselheiro Paulo Derengoski pede para lembrar que ele 

nunca faltou a uma reunião.   Essa é a  primeira  em que ele  está 

ausente.   E  sempre  muito  participante  e  contribui  muito  com os 

trabalhos deste Conselho.

Conselheiro  Mário  Augusto  tem  alguma  sugestão  em 

relação à ata?  Não?

Podemos considerá-la aprovada?

Considero aprovada a ata da 43ª Reunião – a Raquel vai 

me ajudar na assinatura.

Em seguida,  daremos  posse  às  novas  conselheiras.   É 

uma alegria e uma honra tê-las aqui.   Ficamos muito tempo com 

essas duas vagas sem serem preenchidas.  Dou as boas-vindas.

Eu gostaria de saber se algum dos conselheiros gostaria 

de falar.

Ao  mesmo  tempo,  darei  o  termo  de  posse  às 

conselheiras.  A Raquel me ajudará.

Tenho de ler o Termo de Posse.  Peço licença.
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“Termo  de  Posse  da  Sra.  Rosane  Maria  Bertotti  como 

membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação – 

EBC –, na forma abaixo:

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de 2013, às 

catorze  horas,  em  ato  realizado  em  Brasília,  Distrito  Federal,  na 

presença da Presidente do Conselho Curador,  Sra. Ana Luiza Fleck 

Saibro, tomou posse, nos termos do inciso VI, do § 1º, do art. 25, do 

Decreto n. 6.  689, de 11 de dezembro de 2008, a Sra. Rosane Maria 

Bertotti,  brasileira,  divorciada,  agricultora familiar,  filha de Ernesto 

Bertotti e Libra Vassoler Bertotti, residente na Rua Sergipe n. 268, 

Vila  Sésamo,  Xanxerê,  Santa  Catarina.   Portadora  da  Carteira  de 

Identidade n. 1.592.150/SSP-SC e do CPF n. 585.198.409-06.

Assina o presente termo a empossada, juntamente com a 

Sra. Presidente do Conselho, Ana Luiza Fleck Saibro.

Brasília, 17 de abril de 2013.”

Darei  posse  à  Rita  e,  depois,  vocês  terão  a  palavra 

franqueada.

“Termo de Posse da Sra. Rita de Cássia Freire Rosa como 

membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação – 

EBC –, na forma abaixo:

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de 2013, às 

catorze  horas,  em  ato  realizado  em  Brasília,  Distrito  Federal,  na 

presença da Presidente do Conselho Curador,  Sra. Ana Luiza Fleck 

Saibro, tomou posse, nos termos do inciso VI, do § 1º, do art. 25, do 

Decreto n. 6.689, de 11 de dezembro de 2008, a Sra. Rita de Cássia 

Freire Rosa, brasileira, solteira, jornalista, filha de Manoel Cola Rosa e 

Rosalina  Freire  Rosa,  residente  na  Rua  Itupiru  n.  22,  Vila  Gomes 
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Cardim,  São  Paulo/SP.   Portadora  da  Carteira  de  Identidade  n. 

8.772.713-4/SSP-SP e do CPF n. 945.048.738-34.  Assina o presente 

termo a empossada, juntamente com a Sra. Presidente do Conselho, 

Ana Luiza Fleck saibro.

Brasília, 17 de abril de 2013.”

Bem-vindas, conselheiras.

Pergunto  se  as  senhoras  querem  fazer  algum 

questionamento breve?  Aqui tudo é breve.  Prometi que não iria falar 

mais  “breve”.   Não  foi  um  trocadilho.   Mas  tudo  é  com  tempo 

marcado porque temos várias coisas a discutir.

Rita, por favor.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Vou 

tentar ser breve.

Quero,  primeiro,  agradecer  às  conselheiras,  aos 

conselheiros, à Sra. Presidenta, também a Presidenta Dilma que nos 

nomeou, apesar de o governo não estar se sentindo com força de 

enfrentar um marco regulatório neste momento, a indicação de duas 

pessoas que são comprometidas com esse tema, é bem significativo, 

de nos dar espaço para discutir esse assunto com vocês.

Brevemente, não posso deixar de dizer da dimensão que 

é o Conselho e a Empresa Brasil de Comunicação para os segmentos 

sociais que mais se mobilizaram para a ocupação dessas vagas com 

representação  da  sociedade  civil,  o  Movimento  das  Mulheres,  o 

Movimento Feminista, que espera da empresa pública o espaço que 

hoje não é assegurado pelas mídias comerciais.
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Da  mesma  forma,  coletivos  e  organizações  de 

comunicação que atuam por  outra  comunicação no mundo todo e 

com os quais eu trabalho no processo do Fórum Social Mundial.  E o 

Movimento pela Democratização da Comunicação Brasileira, que se 

mobilizou e tomou a dianteira de conduzir um processo de indicações 

da sociedade, a quem agradeço.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Rita,  peço para você fazer  um pequeno resumo da sua 

atuação,  sua  origem  profissional  e  tal,  para  os  conselheiros  a 

conhecerem melhor.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Minha atuação mais intensiva se dá mesmo no processo de discussão 

da comunicação no processo do Fórum Social Mundial.  Sou membro 

do  Conselho  Internacional  do  Fórum.   E  dentro  desse  processo 

construímos  também  o  Fórum  Mundial  de  Mídia  Livre  que,  na 

verdade,  leva  muito  da  discussão  que  é  feita  no  Brasil  sobre 

comunicação para um espaço internacional.

Nesse processo, principalmente, o que buscamos mais do 

que entender que as ideias transformadoras devem ser cobertas, na 

verdade, essas ideias têm de ter espaço e meios de se expressarem 

por  si  mesmas.   Então,  essa  é  uma  busca  permanente  nesse 

processo.

Sou  jornalista.   Coordeno  junto  com  várias  outras 

pessoas,  a  maioria  mulheres,  uma  rede  de  comunicação 

compartilhada que se chama Ciranda, que também é ligada a uma 

associação  internacional  de  comunicação  compartilhada.   A  minha 
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formação  vem  daí,  do  jornalismo  reportagem  internacional,  de 

jornalismo de cobertura dos movimentos sociais.  A minha atuação, 

dentro  do movimento pela  democratização da comunicação,  se dá 

com  as  demais  e  os  demais  companheiros  que  conduziram  esse 

processo.

Essa é a síntese da minha apresentação.  Sou formada 

pela Cásper Líbero.  Fiz pós-graduação na Faculdade de Sociologia 

Política, de São Paulo, justamente em política internacional.  E é a 

isso que me dedico.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Rosane, por favor.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Boa tarde 

a todos e todas.

É uma alegria estar fazendo parte deste Conselho.

Quero agradecer a todas as entidades que contribuíram, 

tanto eu, quanto a Rita, para que estivéssemos aqui, e a todos vocês 

que  fizeram  parte  dessa  proposta,  tanto  indicando  no  Conselho. 

Também vocês que atuaram, alguns estão aqui desde o principio do 

Conselho, outros entraram depois.  Quando assumimos um espaço de 

um Conselho que já tem uma trajetória, essa trajetória, com seus 

erros  e  com  seus  acertos  fazem  parte  dessa  instituição  e,  com 

certeza, farão parte também de nossa experiência, de nossa atuação.
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Sou agricultora familiar.  Sou do oeste catarinense, uma 

cidade chamada Xanxerê.   Às  vezes,  explico  que se chama cobra 

cascavel,  porque é uma cidade de bastante indígenas,  o nome da 

cidade é um nome indígena.  Também sou formada pela Universidade 

Federal de Santa Catarina em Sociologia Política.

Minha  militância  começou  no  Movimento  de  Mulheres 

Camponesas e, depois, no movimento sindical, o qual fui secretária 

de  formação  da  CUT,  do  Estado  de  Santa  Catarina,  durante  dois 

mandatos, portanto, seis anos.  Estou, agora, no terceiro mandato da 

Secretaria  Nacional  de  Comunicação  da  Central  Única  dos 

Trabalhadores.  Também, junto com os demais movimentos sociais da 

luta da democratização da comunicação,  estou na coordenação do 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.

Então,  minha  origem  de  estar  nesse  debate  da 

comunicação começa desde o princípio de entender o que é o público. 

Para quem é agricultor familiar, quem vive lá no campo, o debate da 

coisa pública  é  e sempre foi  uma questão principal  da luta.   E  a 

comunicação, ora mais, ora menos, sempre fez parte.  Lembro que o 

meu pai dizia que se você quisesse saber de alguma coisa que estava 

acontecendo no Brasil, era para escutar a Voz do Brasil às sete horas 

da noite.

Então, o debate daquilo que é público faz parte da luta e 

da  trajetória  do  movimento  sindical  e,  para  nós,  que  somos  da 

agricultura,  muito  mais.   E  estar  na  Secretaria  Nacional  de 

Comunicação da CUT, uma agricultora familiar, foi um desafio muito 

grande,  de  entender  o  que  é  a  comunicação,  como  se  dão  os 

meandros da comunicação, qual o papel do jornalismo, entender o 

que é comunicação pública, o que significa a lei de comunicação.
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E esse desafio, viemos construindo junto com os demais 

movimentos,  os quais  me deram a honra de ser coordenadora do 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.

É dessa forma que viemos para cá, trazendo a experiência 

da  luta,  do  dia  a  dia,  também  a  experiência  do  estudo  e  da 

dedicação, e compartilhar com vocês.  É esse o grande desafio da 

importância  que  tem  a  EBC,  enquanto  comunicação  pública,  mas 

também a importância que tem o papel desse Conselho, de todo o 

debate, de todo o desafio, da autonomia desse Conselho; do debate e 

desafio  do  financiamento  da  comunicação  pública.   Do  debate  e 

desafio que tem a comunicação de estar como um instrumento de 

informação para o bem público.

Creio que aprenderei muito com vocês e, também, creio 

que trarei as experiências vividas desde a luta da ocupação da terra, 

como a luta da discussão mais específica do campo da comunicação.

Obrigada por estar aqui.  Vamos construir juntos o nosso 

debate.

Obrigada, Ana.  Obrigada a todos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.

Conselheira Ana Maria.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Boa tarde a todos e todas.
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Cumprimento  a  mesa,  a  diretoria  da  EBC,  demais 

conselheiros.  

Para  nós,  considero  uma  grande  vitória  termos  duas 

mulheres guerreiras, batalhadoras, que preenchem os requisitos para 

entrada, como discutimos aqui no Conselho, no Conselho Curador da 

EBC.  

Particularmente, sinto-me vitoriosa hoje porque fui uma 

das pessoas dentro do Conselho que discutiu e colocou a importância 

de ampliarmos a questão de gênero dentro deste Conselho Curador, a 

representação  das  mulheres.   E,  mais  particularmente,  fico  feliz 

porque  são  duas  feministas  combativas,  defensoras  do  direito 

humano à comunicação.  

Então, neste momento, eu não poderia estar mais feliz de 

estar  recebendo  no  Conselho  duas  pessoas  tão  importantes  do 

Movimento de Mulheres e Movimento de Democratização.  Penso que 

junto  com  os  outros  conselheiros  e  conselheiras,  também  tão 

atuantes, combativos e atenciosos no debate da comunicação pública, 

têm me ensinado muito.  

Penso que este Conselho tende a crescer mais ainda com 

essas representações junto com os que já estão e que estão fazendo 

um trabalho muito árduo, por vezes, no entendimento das Câmaras 

Temáticas,  nos  debates,  no  cotidiano,  nas  leituras,  para  além  da 

reunião do Conselho, nas audiências.  Acho que estamos mais fortes 

hoje com a presença da Rosane e da Rita.  

Obrigada.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mais alguém?

Acho que foi um acaso, mas vejo aqui a bancada feminina 

e a bancada masculina.  Temos de mesclar.  Com exceção da Regina. 

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND  – 

Aproveitar a oportunidade, saudar as companheiras.  

Quero dizer  que nós saudamos também a presença de 

representantes  dos  movimentos  feministas,  pois  também  somos 

defensores, para não ficar muito.  

Quero  dizer  também  que,  como  jornalista,  fico  muito 

alegre de ter uma jornalista, uma comunicadora.  Hoje, a profissão 

de jornalista, a maioria são mulheres.  

Então, sejam bem-vindas.  Vocês trarão muito subsídios 

para o nosso debate.  Vamos aprender com vocês e vocês conosco.  

É isso.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Bem-vindas, de novo.  

Tenho  certeza  e  vejo  pela  formação  e  pela  trajetória 

profissional das duas novas conselheiras que elas nos ajudarão muito 

na  interlocução  com  a  sociedade,  o  que  ainda  temos  uma  certa 

dificuldade.  Inclusive, participei de um debate a convite da Rosane, 

na semana passada, na CUT, e ela fez uma pergunta, dizendo: “Como 

o Conselho pode aumentar o contato com os movimentos sociais”. 
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Não sei.  É você que tem a nos dizer.  Quando você toma posse, é 

você que vai nos orientar nesse sentido.  

A  contribuição,  além  de  outras,  mas  lógico  que 

fortalecemos muito o Conselho nesse sentido.  

Obrigada e bem-vindas.  

Passo ao segundo item,  que não está na pauta.   Peço 

licença aos conselheiros para fazer uma homenagem.  

O  Conselheiro  Guilherme  Strozi  talvez  esteja  na  sua 

última reunião aqui, porque a próxima, em maio, será uma audiência 

pública.  Não sei se o senhor já se deu conta disso.  Sim?  Está tão 

triste quanto eu?

Guilherme,  quero  te  agradecer  e  manifestar  a  minha 

admiração por você, que eu não conhecia, mas conheci ao longo dos 

trabalhos aqui, não só dando voz aos funcionários, mas trazendo para 

o  Conselho  registros  sobre  o  cotidiano  da  empresa  com  uma 

participação muito importante, muito profunda em várias pautas do 

Conselho.  

Então, quero deixar aqui a minha admiração e lamentar 

que o senhor não vá continuar conosco.  

Peço  a  conselheira  Ima  que  faça  a  entrega  de  uma 

lembrancinha  nossa  em  agradecimento  a  sua  participação,  sua 

amizade e apoio em todos os momentos.  

Guilherme, se quiser se manifestar.  Sei que foi pego de 

surpresa.  
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CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Boa tarde, primeiramente, a todos os presentes, a todas as mulheres 

presentes também.  

Agora foi impressionante mesmo.  Primeiramente, muito 

obrigado.   De  verdade.   É  impressionante  quando  planejamos 

qualquer forma de manifestação em relação à entrada ou saída de 

qualquer  nova etapa da vida,  a  surpresa serve para deixar  muito 

claro que não conseguimos planejar tudo.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É para falar com o coração, para isso.  

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Muito  obrigado,  Ana.   Vou  te  agradecer  realmente  mesmo.   Na 

verdade, todo o apoio que você sempre deu, e não a minha figura, 

não  ao  Guilherme  Strozi,  mas  à  figura  da  representação  dos 

funcionários nesse Conselho.  

A sua presidência e a presidência da Ima sempre fizeram 

muita  questão  de  deixar  muito  claro  que  a  representação  dos 

funcionários é mais uma entre as 22 representações que temos nesse 

Conselho  Curador.   Isso  fortalece  demais  os  mais  de  2  mil 

funcionários que estão na empresa e que têm nesse organismo mais 

um mecanismo de luta pela democratização da comunicação no país 

e por uma EBC realmente forte em todo o país.  

Sempre tive esse apoio seu e da Ima, de todas as outras 

pessoas aqui do Conselho.  Sempre conseguimos travar discussões 

realmente  muito  produtivas.   Na  verdade,  a  sua  presidência,  nos 
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últimos períodos, está fazendo com que o Conselho melhore cada vez 

mais em relação, tanto no contato com a sociedade, como o contato 

com os próprios temas da EBC.  

Como a EBC é muito nova, é natural que com o passar 

dos  anos  o  Conselho  vá  amadurecendo  também na  estratégia  de 

tratar temas da própria EBC, em relação a essa ponte que se faz com 

a sociedade.   Isso não estava feito,  essa bula não estava escrita. 

Então,  cada  vez  mais  o  Conselho  vem amadurecendo,  tanto  esse 

contato, como você diz, com os movimentos sociais, quanto o contato 

com a própria diretoria e com o Governo Federal.  Cada vez mais 

vamos melhorando esses acessos, porque o objetivo é um só, tanto a 

fiscalização e regularização das ações da EBC, quanto num campo 

muito maior, que é trazer a sociedade para participar de todo esse 

projeto.  

Faço agradecimento,  na  verdade,  mais  especial  mesmo 

aos  trabalhadores  da  EBC,  que  confiaram  em  mim  o  voto,  que 

fizeram com que eu pudesse ter o trabalho aqui de dois anos na EBC 

e, na verdade, sempre me ajudaram em todos os conflitos que tive 

para colocar em debate qualquer tipo de assunto aqui no Conselho 

Curador.   Todos  os  trabalhadores  sempre  me ajudaram muito  em 

qualquer momento polêmico, em que só a figura de uma pessoa não 

daria conta de resolver determinada dificuldade.  

Assim, o meu agradecimento maior mesmo vai para os 

trabalhadores.   Que  a  próxima  pessoa  que  venha  exercer  essa 

representação saiba que encontrará um Conselho Curador cada vez 

mais maduro e, acredito, até o corpo dos funcionários cada vez mais 

preparado para os debates que temos aqui.  

Muito obrigado.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada mais uma vez.  

Lembro que nas próximas semanas deve ser iniciado pela 

diretoria e pela Comissão de Empregados da EBC o processo eleitoral 

para eleição do próximo representante.  Não sei as datas e  times, 

mas é próximo, para que não haja um vácuo, para que a vaga não 

fique aberta.

Item três da pauta.  Informes do Conselho Curador.  

Primeiro  item.   Audiência  pública  com  a  Comissão 

Nacional da Verdade.  

A  audiência  pública  será  realizada  no  dia  15  de  maio. 

Estou repetindo para dar informe às conselheiras.  É uma audiência 

pública  conjunta  com  a  Comissão  da  Verdade  com  a  temática: 

“Censura, Violação do Direito Humano à Comunicação”.  A audiência 

acontecerá no auditório Dois Candangos, da UNB, na Faculdade de 

Educação.  

Já  fizemos  o  convite  a  toda  a  sociedade  para  que 

participe.  Devemos contar como depoimento a respeito da censura 

as diferentes formas de expressão humana.  

Tivemos uma reunião de preparação, em que ponto a EBC 

poderia colaborar, não é, Rogério.  Eu gostaria que você desse um 

pequeno  informe  sobre  como  andam as  coisas,  qual  a  linha  que 

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

relação especificamente a quê, Presidente?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – À programação.  A ideia foi criar uma “semana do proibido”, 

vamos dizer assim.  

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Isso.  

Ontem eu fiz uma reunião, inclusive, com parte da equipe 

que  está  focada  nisso,  no  Rio,  e  já  conseguimos  gravar  vários 

depoimentos,  além  dos  sugeridos,  outros  nomes  que  aceitaram 

participar, como o Ferreira Gullar, Jardes Macalé, o próprio Roberto 

D’Ávila.  Estamos aguardando uma resposta do Chico Buarque.  Já 

está em processo de produção.  Para fazer os ipês que vão permear 

as programação.  

Do ponto de vista dos programas também já temos as 

pautas  todas  amarradas,  conforme foi  combinado naquela  reunião 

anterior, quer dizer, o Conexão, o Roberto d’Ávila vai estar fechando 

um convidado de expressão, ainda não temos o nome para anunciar. 

Fomos atrás da censora.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Achamos a censora.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Dona Solange.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Solange Hernandes.  Eles acharam a D. Solange.  Não sei 

se ela vai.  

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Estamos aguardando porque as pessoas ficam meio incomodadas em 

falar da história recente, mas estamos caminhando.  Vamos cumprir o 

prazo.  Está conforme o planejado.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então, tivemos a ideia de fazer a audiência numa quarta-

feira, dia 15, e durante aquela semana toda a programação tem a ver 

com o tema.  

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Isso.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – A Nereide também.  

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – No 

caso do jornalismo, estamos fazendo Caminhos da Reportagem que 

será exibido na quinta-feira.  E temos uma programação numa série, 

num  telejornal,  voltada  para  cada  uma  das  áreas  que  sofreram 

censura, no teatro, no cinema.  Já estamos levantando no arquivo.  E 
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os programas jornalísticos também vão debater o tema na semana. 

Serão programas temáticos.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Mário Augusto, por favor.  

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Não 

se  esquecer  do  pessoal  do  Pasquim que foram presos,  inclusivos, 

durante a ditadura e sofreram até, num determinado momento, uma 

censura violenta.  O Jaguar, Ziraldo.  

Tudo bem.  Eu sabia que você não ia esquecer.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tivemos uma reunião com a Mariana, Rogério,  Nelson e 

Nereide.   A  ideia  foi  essa,  de  fazer  todos  os  programas  daquela 

semana em relação a essa temática.  

Algum  conselheiro  gostaria  de  fazer  alguma  sugestão, 

questionamento?

Ao longo do processo, ou seja, até antes da audiência, 

evidentemente que a Secretaria Executiva vai informar a respeito do 

andamento.  

Conselheira Ana Veloso.  

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

–  É  um momento  muito  importante  porque  penso  que  temos  de 
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apoiar e fortalecer as comissões da verdade, num momento em que 

uma parte da mídia tem questionado alguns trabalhos das comissões 

da verdade.  Então, penso que, talvez, se houver possibilidade de se 

fazer uma matéria especial, colocando como estão os trabalhos das 

reportagens sobre as comissões nos estados, para dar visibilidade ao 

trabalho que vem sendo feito nos estados, que são trabalhos muito 

importantes.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – a ideia é a seguinte: a mesa da audiência será o Conselho 

Curador  e  a  presidência  da  Comissão  da  Verdade.   Então, 

evidentemente que isso será discutido.  

Conselheira Sueli.  

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Só  para  não 

ficarmos nos mais conhecidos, os mesmos, o pessoal do Pasquim, 

Chico e tal, porque há muitas coisas.  Temos um documentário na TV 

Câmara do pessoal que ficou aqui lutando, pessoal que foi exilado e 

quem ficou aqui resistindo.  Há padres.  Há todas essas áreas.  Então, 

é interessante buscarmos, Nereide.  E imagino que é o que vocês 

estão fazendo.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É claro.  Já conversamos numa outra ocasião justamente 

sobre isso.  O material da Câmara está à disposição, não é, Sueli?  O 

do  Senado  também,  evidentemente.   Então,  aproveitar  esse 

intercâmbio, esse material que está disponível no Congresso.  
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Conselheiro  Mário  está  com  uma  fisionomia  de 

questionamento.  Por favor, o microfone é seu.  

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Pode  ser  a  cara,  mas  não  é  nenhum  questionamento.   Lembrar 

também que a entidade que represento aqui, a Associação Brasileira 

de  Imprensa,  foi  vítima  de  violência  durante  a  ditadura  com  a 

explosão, em 1936, de uma bomba que danificou as dependências. 

Só não morreu gente por milagre mesmo.  E a da OAB.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Isso foi lembrado também.  Os profissionais da EBC, antiga, 

na ocasião.  Não sei.   Vários.   IBN, ainda sou do tempo do IBN. 

Então, com depoimentos de profissionais que ainda estão na rádio. 

Como é o nome daquele senhor?  Gerdau dos Santos, que é o mais 

antigo, eu imagino.  

É  isso.   Estamos  trabalhando.   Claro,  a  direção  e  a 

empresa estão nos  apoiando nessa questão da programação e do 

material.   Você ficou de ver  se tinha algum filme na época,  com 

licenciamento.  

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

Estamos trabalhando em cima do licenciamento para exibir Terra em 

Transe.   Não  só  esse  filme  do  Glauber,  como  outros,  mas  esse 

especificamente nessa semana, porque o filme foi censurado.  Nesse 

momento, a não ser que alguma coisa muito errada aconteça nessa 

negociação, teremos condição, sim.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Tem possibilidade de passar, então?

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

bem perto.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Será que a Dona Solange vai falar, Rogério?

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO (Diretor  de  Produção)  – 

Pouco antes da Semana Santa, logo depois, saí em férias durante dez 

dias, e fiz uma reunião com o Roberto D’Ávila e o Medeiros, que é o 

produtor  e  quem estava  falando  com  ela  e,  pelo  fato  de  ser  no 

Conexão e de ser o Roberto, ela estava muito inclinada, mas ainda 

não tinha dado uma resposta.  No mínimo, vamos tentar que ela fale 

para  a  gente  para  os  interprogramas,  que,  pelo  menos,  dê  uma 

versão dela,  para poder ter  o contraditório,  o que os conselheiros 

aqui, às vezes, nos orientam.  

Mas conseguimos ter um depoimento muito singular do 

Odair José contando a censura da música “Pare de tomar a pílula”, o 

que é uma curiosidade, pois foi uma censura religiosa, moral, enfim. 

O programa da Leda também, o Sem Censura,  estamos trazendo, 

como a conselheira sugeriu,  anônimos que foram censurados,  que 

sofreram retaliação e pouco se soube, porque eram pessoas comuns 

que trabalhavam em repartições públicas.

Enfim, acredito que a programação ficará bastante rica e 

bem representativa.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pois não, conselheiro, hoje o senhor pode falar o tanto que 

quiser.  

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Na  verdade,  é  só  uma  reparação.   Também  queria  agradecer 

realmente  a  nossa  Secretaria  Executiva.   Todas  as  pessoas  que 

trabalham lá, Biondi, Priscila, Mariana, Raquel, o antigo Diogo.  Sem 

a Secretaria Executiva, esse Conselho não seria o mesmo.  O trabalho 

da  Secretaria  Executiva  do  Conselho  Curador  vai  além  até  das 

expectativas.  Realmente, peço desculpas por não ter lembrado, mas 

parabenizo e agradeço demais todo o trabalho que vêm fazendo.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.  Concordo plenamente.

Podemos passar para o próximo item da pauta?

Reunião com as entidades da música de concerto do Rio 

de Janeiro.  Na última reunião, houve um informe de que fizemos 

uma reunião com o pessoal no Rio de Janeiro.  Muito produtiva a 

reunião  com  entidades  ligadas  à  música  de  concerto  do  rio  de 

Janeiro.  Reunião realizada no dia 22 de fevereiro.  

As entidades apresentaram uma série de considerações e 

propostas ao Conselho e foram agora repassadas por e-mail e por 

correio aos conselheiros.  Está disponível para todos.  Imagino que 

todos devam ter tido acesso.  

Vocês já receberam essa pauta de hoje com o material 

todo?  Leram direitinho?  A presidente cobra.  
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A minha proposta é que encaminhemos para a Diretoria 

da  EBC  essas  propostas  encaminhadas  pelas  entidades  com 

sugestões muito práticas de programação, de convênios.  O senhor 

estava presente na reunião, um pedaço dela no Rio de Janeiro?  Os 

conselheiros  Daniel  e  Mário  Augusto.   Foi  uma  reunião  muito 

produtiva e muito interessante com diversas ideias.  

Então,  vou  encaminhar,  pois  a  sugestão  é  que 

encaminhemos  em  nome  do  Conselho  à  direção  da  EBC  essas 

sugestões.  

Eu  gostaria  de  saber  se  alguns  dos  conselheiros  têm 

alguma  manifestação  sobre  as  propostas,  sobre  a  proposta  de 

encaminhamento.  

Então, vou proceder dessa maneira, repassar à direção da 

EBC essas propostas.  

Sr. Pestana está representando a Ministra.  

Próximo item da pauta.  A faixa da diversidade religiosa.  

Em primeiro lugar, tenho a honra de dizer que o projeto, 

decreto legislativo, que estava tramitando no Senado, com parecer do 

Senador  Jorge Viana,  pela  prejudicialidade do decreto.   Então,  foi 

aprovado na reunião, no início desse mês, na CCJ.  

Então, ele está prejudicado, o que é uma boa notícia para 

todos nós.  Saiu da pauta.  Então, esse problema nós já superamos. 

Será arquivado em seguida.  Então, esse projeto, a não ser que seja 

apresentado outro.  As negociações naquela época já pacificaram a 

questão.  
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Por outro lado, ainda com relação à faixa da diversidade 

religiosa, estamos sentindo dificuldades por parte da EBC de colocar 

no ar os programas que foram aprovados no Comitê Editorial.   Já 

conversei com o Nelson sobre isso e eu gostaria que ele desse um 

informe mais detalhado sobre o andamento dessas questões.  

Um último  item de  informes  do  Conselho  Curador  é  a 

programação juvenil  da EBC.  A partir  de questões  levantadas na 

discussão do Plano de Trabalho de 2013 sobre a programação juvenil 

da empresa, a Câmara Temática Infanto-Juvenil se reuniu hoje pela 

manhã para tratar do tema.  

Eu gostaria de passar a palavra para um dos integrantes 

para  saber  dos  debates,  alguma conclusão  sobre  o  tema.   Quem 

suscitou a questão foi o conselheiro Strozi.  Então, quem sabe você 

faz um pequeno apanhado para as conselheiras novas.  

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Não faço parte da Câmara Infanto-Juvenil.  Na verdade, foi só um 

debate.  Eles me convidaram gentilmente para fazer parte da reunião, 

mas nessa colocamos os encaminhamentos que o Takashi  passará 

agora.  

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Dizer  que  não  faz 

parte da Câmara.  Todos os conselheiros estão convidados para todas 

as câmaras.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Antes  de  o  senhor  continuar,  as  senhoras  novas 

conselheiras  têm  de  se  integrar.   Exatamente.   Infelizmente,  a 
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Mariana, que cuida das câmaras, não está presente, está um pouco 

adoentada, mas ela as procurará.  

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Por  favor,  o 

conselheiro Guilherme é um membro legítimo dessa Câmara.  Não se 

sinta constrangido.  

Analisamos a programação e algumas outras informações 

e concluímos o seguinte: primeiro, estamos analisando em detalhes a 

programação.  Foi feito um pequeno levantamento de quais são os 

programas  mais  nessa  linha  e  constatamos  que  alguns  deles  não 

constam com informações suficientes no Plano de Trabalho, o Dance 

Academy, Estúdio 24 e Spirou & Fantasio.  Como a descrição deles 

não  consta  no  Plano  de  Trabalho,  gostaríamos  de  receber  essa 

descrição para ter uma ideia melhor.  

Estamos propondo o seguinte encaminhamento: fazermos 

uma reunião aberta da Câmara, provavelmente, uma data indicativa, 

no  mesmo  dia  da  reunião  de  junho.   Nessa  reunião  aberta 

tentaríamos  convidar  alguns  especialistas  e,  também,  o  público 

juvenil, que é o público-alvo dessa programação, para que opinem e 

para que possamos colher melhores subsídios.   Após isso, a meta 

seria elaborarmos um documento com diretrizes para essa faixa de 

programação, de público.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Só  não  ficou  muito  claro,  imagino,  para  as  novas 

conselheiras, o que ocasionou essa reunião.  O que deu origem a essa 

reunião?
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CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Na  verdade,  essa 

discussão  não  é  recente.   Viemos  discutindo  essa  questão  da 

programação juvenil há bastante tempo, talvez mais de um ano.  O 

problema  é  que,  por  conta  de  outras  prioridades,  não  temos 

conseguido  dar  um  encaminhamento  adequado  as  nossas 

preocupações.  

Então, a forma de se fazer um debate aberto, finalizando 

com um documento – não sabemos exatamente o que seria isso, se 

seria uma resolução, uma cartilha, um documento de diretrizes – que 

consolidaria  quais  seriam  as  nossas  preocupações  e  nossas 

orientações.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ima.  

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Uma das motivações.  A Câmara vem se reunindo sistematicamente, 

geralmente  nas  manhãs  da  reunião  do  Conselho,  e  já  tínhamos 

conversado sobre essa reunião aberta.  Ainda não tínhamos definido 

nenhuma data, mas nos pareceu que junho seria o melhor momento 

de se fazer essa reunião, inclusive, convidando jovens para participar. 

Duas coisas chamaram a atenção da Câmara.  Uma, o 

título em inglês de um programa, Dance Academy, e gostaríamos de 

saber por que não foi traduzido, já que todos os outros programas 

são traduzidos, se foi alguma exigência, ou alguma coisa mesmo de 

resolução da diretoria.  E um programa que não estava nem citado no 

Plano de Trabalho.  Então, alguns deles não tinham ficha técnica, mas 

citados no Plano; e Spirou & Fantasio não foi sequer citado no Plano 

que foi aprovado há dois meses.  
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Então,  gostaríamos  de  saber  e  de  ter  uma palavra  da 

diretoria sobre esses assuntos.  E demos esse encaminhamento que o 

Takashi colocou.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ana Maria.  

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Peço a palavra para colocar que essas discussões da Câmara estão 

em sintonia, inclusive, coloquei isso para a conselheira Ima, com o 

que  discutimos  lá  na  audiência  de  julho,  em  Recife,  quando 

representantes da Rede ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da 

Infância – colocou a preocupação – está bem explícito no relatório 

que, inclusive, já entreguei para a EBC, para o Conselho, hoje – e 

uma atenção com os programas dessa faixa infanto-juvenil.  

Representantes dessa Agência de Notícias, que tem uma 

atuação  na  América  Latina,  as  duas  representantes  se  colocaram 

abertas a discutir essa questão dos programas e tal, inclusive, diz que 

vai  ser convidada também.  Acho que a Rede ANDE tem muito a 

contribuir conosco.  

Além disso, vou resgatar o nosso documento da Câmara 

Temática  de  Direitos  Humanos,  quando  analisamos  o  Plano  de 

Trabalho.   Em  janeiro,  colocamos,  e  isso  é  público,  inclusive  já 

entregamos à Secretaria do Conselho, também à direção da empresa, 

com essa preocupação da Câmara de Direitos Humanos em relação à 

programação infanto-juvenil.  
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Também  nos  colocamos  para  colaborar,  contribuir  e 

participar da audiência, junto com essa discussão.  

Obrigada.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Takashi.  

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Quero colocar mais 

uma questão que foi levantada na reunião, que é a ausência – estou 

falando ausência porque imagino que tenham ocorrido reuniões do 

Comitê  de  programações,  mas  havia  sido  combinado  que 

receberíamos as atas para que pudéssemos acompanhar os trabalhos 

e  desde  o  ano  passado,  que  foi  a  última  que  recebemos,  não 

recebemos mais atas.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Então, faço um apelo para que isso seja.  

A Presidência aguarda uma decisão da Câmara sobre a 

realização  de  uma  audiência  pública,  o  que  os  conselheiros 

determinarem a respeito desse tema.  

Para  reforçar,  a  ANDI  tem  muito  trabalho  nessa  área. 

Assim, temos de nos apoiar muito neles para definir esse tema.  

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Posso me manifestar na minha primeira reunião?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Por favor, conselheira Rita.  

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Tenho participado, na medida do possível, de algumas reuniões de 

organizações ligadas à infância e à juventude que têm se queixado 

bastante  da falta  de debate  nas  mídias  sobre  a  criminalização da 

infância  e  da  juventude,  especialmente  com  essa  defesa,  como 

solução de causas  que não são enfrentadas,  da redução da idade 

penal, que preocupa tremendamente todas as organizações ligadas a 

esse segmento.  

Então, alguém que pudesse trazer essa preocupação para 

a audiência, seria muito bem-vindo.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sugira, a senhora, ao pessoal da Câmara, aos conselheiros 

da Câmara.  

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA – 

Estou sugerindo.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – OU talvez se integre à Câmara já.  

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Eu 

aceito o convite.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Então,  aguardo  a  manifestação  dos  componentes  dos 

integrantes  da  Câmara  para  podermos  organizar  algum  encontro, 

alguma audiência pública nesse sentido.  

O Nelson dará os informes posteriormente.  Pode ser ou o 

senhor quer se manifestar agora?  Não tem problema.  

Temos de levar em conta também em chamar alguém de 

produção porque sei que existe muita carência de programação nessa 

faixa etária e no mundo inteiro, não é só aqui.  Mas temos de achar 

uma maneira de.  

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI  – 

Uma observação em relação ao formato que já vem sendo exibido na 

TV Brasil em relação à faixa da diversidade religiosa, a opinião de um 

telespectador.   Na  verdade,  nesse  caso  eu  e  outras  pessoas  que 

trabalham aqui na empresa, é de que essa experiência vem sendo 

muito  positiva.   Pequenos  “interprogrametes”  com  as  falas  de 

determinados  representantes  de  diversas  doutrinas  religiosas  a 

respeito da sua própria doutrina.  

Em  alguns  momentos,  algumas  pessoas  se  chocavam 

muito porque determinada pessoa realmente expunha qual o credo, 

qual  o  objetivo  de  determinada  religião  e  no  dia  seguinte  outra 

pessoa  colocava  o  oposto,  ou  era  um ateu,  ou  era  uma entidade 

religiosa pouquíssima conhecida no Brasil.  

Então,  só  uma  observação  muito  rápida  de  que  esse 

modelo me agradou bastante, em termos de trazer o tema religião 

muito para além do proselitismo e dos cultos religiosos.  



30

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Exato.  

Na própria reunião da CUT, no debate, uma das perguntas 

era sobre se a missa ia ou não sair do ar, que o Padre Joel falava mal 

do Conselho em todos os domingos.  Então, ainda falta informação. 

No momento em que os programas novos entrarem no ar, as dúvidas 

vão acabar.  

Uma boa notícia que o Nelson me contou ontem é que o 

Dom Orani,  ou seja,  a  igreja  católica,  arquidiocese,  uma entidade 

chamada Aparecida ganhou uma concessão de televisão no Rio de 

Janeiro.   Acho  que  isso  nos  ajuda  também  no  argumento,  uma 

concessão própria de televisão.  

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI  – 

Sempre a alegação de que São Paulo tinha e eles não.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Exato.  

A alegação era de que não tinha espaço.  Nesse sentido 

do argumento, por que eles precisam usar ainda a EBC?  Para nós é 

boa notícia nesse sentido.  

Isso é uma outra discussão,  conselheira.   Podemos ter 

num outro fórum, talvez.  

Antes  de  passar  a  palavra  para  a  nossa  caríssima 

Ouvidora, eu gostaria de falar.  
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Presidente, por gentileza, posso dar um informe rápido, ou é no 

final?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Claro.  

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

–  Não  poderia  deixar  de  compartilhar  com  os  conselheiros  e 

conselheiras  que  estive  representando  o  Conselho  Curador  numa 

audiência, num debate sobre comunicação pública muito instigante 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na última quarta-

feira, com a plateia lotada de professores, estudantes e funcionários 

da TV Universitária e da Rádio Universitária local, que ficaram muito 

encantados  com  as  observações  sobre  o  Conselho  e  sobre  os 

mecanismos de participação, a Ouvidoria, audiências.  

E eles e elas já colocaram publicamente e iremos receber 

uma solicitação do Fórum Potiguar de Comunicação para fazer uma 

audiência pública lá, para fortalecer o sistema público em Natal, Rio 

Grande do Norte.  Possivelmente receberemos, o Conselho receberá 

essa  demanda  para  a  realização,  no  futuro,  obviamente  que  de 

acordo com as possibilidades do Conselho, de uma audiência pública 

em  Natal.   Eles  ficaram  muito  interessados  em  conhecer  a 

experiência da Ouvidoria, Regina.

Obrigada.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Um outro informe, antes de passar a palavra para a Regina, 

é  que  a  EBC  recebeu  do  Conselho  de  Comunicação  Social  do 

Congresso um ofício “solicitando que o Conselho Curador deliberasse 

sobre  o  modus  operandi para  o  envio  de  suas  deliberações  ao 

Conselho,  ao  CCS.   Assim,  formulamos  uma  resolução.”.   Já  foi 

distribuída, Antonio, para os conselheiros?

O Conselho de Comunicação Social tem de receber todas 

as  deliberações  do  Conselho  Curador.   Como  o  Conselho  de 

Comunicação  ficou  inativo  durante  anos,  mandávamos  para  a 

Presidência  do  Senado.   Isso  foi  feito.   Agora,  o  Conselho  de 

Comunicação  Social  solicitou  formalmente  que  fosse  enviado  ao 

Conselho, já que esse foi instalado no ano passado, não lembro.  

Então,  essa resolução que está sendo distribuída agora 

estabelece  o  modus  operandi para  envio  das  deliberações  do 

Conselho Curador ao CCS.  Só para informar aos senhores sobre essa 

questão.  

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Lembrar  duas  resoluções  que  tomamos,  inclusive,  uma  foi  via 

internet, que nos solidarizamos com a repórter que foi agredida pela 

“turma” do deputado pastor Feliciano, que continua exorbitando em 

suas funções.  Enfim, acho que isso aqui deve ser entregue ao CCS.  

Também a  questão  da  Voz  do  Brasil  que  continua  em 

discussão no Congresso.  Inclusive, o projeto de um senador, não me 

ocorre o nome dele, que propõe que a Voz do Brasil seja patrimônio 

cultural do povo brasileiro.  Lembrando o que o companheiro falou 
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logo no início,  que se informou através da Voz do Brasil.   É uma 

testemunha do que temos falado aqui.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O senhor lembra no ano passado, por sua solicitação, o 

Conselho Curador mandou ofício ao presidente, não lembro se foi da 

Câmara,  acho  que  da  Câmara,  manifestando  a  preocupação  em 

relação à flexibilização da Voz do Brasil.  Mandei o ofício em nome do 

Conselho, evidentemente.  Porque o projeto está lá parado há muito 

tempo.  

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Agora tem esse projeto.  De um senador do PSOL, não me ocorre o 

nome, de transformar a Voz do Brasil em patrimônio.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Qual a sua proposta em relação a isso?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  A 

proposta é que o Conselho se manifeste favorável a essa indicação.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Submeto  à  consideração  do  Conselho  a  proposta  do 

conselheiro Mário Augusto.  
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CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Que 

a Voz do Brasil seja patrimônio cultural do povo brasileiro, material do 

povo brasileiro, em função das atividades que exerce de informação.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que senadora Marinor Brito, que não está lá mais.  

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND – 

Exato.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ela era suplente do senador Jader e ele voltou.  

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Mas 

o projeto foi dela.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu sei.  

Se ainda está em tramitação.  Porque ao final  do ano, 

geralmente, são arquivados.  Vou dar uma pesquisada lá, mas, de 

qualquer  maneira,  está  aprovada a  proposta  do  conselheiro  Mário 

Augusto.  

Passo  imediatamente  a  palavra  para  a  nossa  valorosa 

Ouvidora para o relatório trimestral.  

Por favor, Regina.  
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A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Boa tarde a todos os 

conselheiros.  

Quero  desejar  boas-vindas  à  Rosane  e  Rita.   Pela 

experiência  que  vocês  têm,  acho  que  a  contribuição  será  muito 

grande para o Conselho.  

Também, aproveitar e dizer para o Guilherme Strozi que é 

uma pena,  realmente,  que você não continuará no Conselho,  pois 

também  tem  trazido  contribuições  valorosas  para  aprofundar  as 

questões,  não  só  representando  os  funcionários,  mas,  sobretudo, 

trazendo questões  que você sempre  coloca  a  partir  daquilo  e  até 

através  daquela  sua  lista  que  encaminha  pela  internet  nos 

funcionários.  

Uma outra coisa, antes de falar do relatório em si, vocês 

devem ter percebido que só receberam o arquivo digital do relatório, 

pois tivemos alguns problemas na semana passada para finalizar o 

relatório.  Assim, tivemos de rever todos os dados e só conseguimos 

entregar na sexta-feira, quando o pessoal da Secretaria enviou só o 

arquivo digital.  

Quero  aproveitar,  pois  a  Sueli  tinha  pedido  na  reunião 

passada, que trouxéssemos as questões que elegemos, porque temos 

um  universo  relativamente  grande  de  manifestações,  que 

trouxéssemos para  a  apresentação  do  relatório  que manifestações 

são essas, até para que os conselheiros pudessem ter uma visão mais 

ampla.  Então, tentamos fazer e espero que tenhamos atendido, a 

ideia foi essa.  É possível que, depois, consigamos melhorar, sofisticar 

um pouco mais essa apresentação, mas a ideia do relatório foi essa 

de, além do estatístico, do quantitativo, trazer as principais questões. 
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O mais geral do quantitativo desse relatório é o conjunto 

de manifestações por veículos que chegaram até à Ouvidoria nesses 

três meses, porque trimestral, quando o compromisso da Ouvidoria 

fazer um consolidado dos dois meses, mas por conta de não termos 

apresentado  o  relatório  anual,  e  na  reunião  passada  em  que 

apresentamos, isso acabou juntando os três meses.  

Aí é por tipo de manifestações, reclamações, elogios.  E 

ali dá o total de manifestações que chegaram à Ouvidoria nesses três 

meses.  É claro que não dará para vocês verem em detalhe, depois 

tem o  relatório,  é  só  um demonstrativo  mesmo,  a  quantidade de 

elogios  hoje  é  comparativamente  o  número  de  elogios  que  a 

Ouvidoria tem recebido em relação às emissoras.  Em alguns casos, 

por exemplo, como a TV Brasil, às vezes se aproxima do número de 

manifestações, de reclamações, que tem aumentado.  

O pessoal da Comunicação da EBC tem feito,  inclusive, 

um trabalho de divulgar esses elogios, que é muito interessante para 

mostrar  àqueles  que  estão  lá  na  área-fim,  que  estão  produzindo 

esses  conteúdos,  para  que  eles  saibam  o  que  as  pessoas  estão 

falando, não só reclamando, mas também elogiando aquilo que estão 

produzindo.  

As reclamações.  Pedidos de informação geral, que é pela 

classificação dessas manifestações.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O campeão de audiência continua ainda o sinal?
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A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Não.  O sinal ainda 

temos,  mas  acho  que já  temos  elogios  sobre  isso.   Ainda  vamos 

passar.  

Além  do  quantitativo,  colocamos  mais  dois  pontos  no 

relatório, criamos uma nomenclatura que chamamos de percepção do 

telespectador,  do  ouvinte,  do  leitor,  tentamos  tirar  do  relatório  as 

questões  que  consideramos  mais  importantes,  ilustrativas,  daquilo 

que poderíamos fazer uma discussão.  

O que é  interessante  colocarmos.   Temos recebido,  eu 

diria até que comparativamente ao mesmo tempo em que reclamam 

muito do sinal, mas começamos agora a receber elogios porque os 

telespectadores – teve alguma mudança no sinal.  É interessante que 

assim que teve uma mudança na transmissão do sinal da TV Brasil 

começamos também a receber manifestações de elogios a respeito 

disso.  Por isso, achamos que era interessante fazer esse destaque 

desse  elogio  a,  não  só  à  questão  do  sinal,  mas  também a  essa 

mudança  na  programação  que  a  TV  Brasil  já  começou  há  alguns 

meses a fazer.  Isso temos percebido através das manifestações que 

chegam à Ouvidoria.  

A ideia ali  era de colocar  a manifestação de um leitor. 

Nesse elogio, além da manifestação que recebemos, colocamos uma 

informação  que  é  interessante  para  vocês:  “A  análise  das 

manifestações  elogiosas  nos  indica  que  a  percepção  dos 

telespectadores sobre a TV Brasil é a de que a emissora apresenta 

uma nova proposta  de programação e  de temas,  diferenciando-se 

positivamente  das  emissoras  privadas,  indicando  com  isso  uma 

tendência que poderá crescer e se firmar, caso haja um investimento 

na divulgação desse diferencial”.  
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Ou  seja,  entendemos  como  bom  um  indício.   É 

interessante, para aqueles que só dizem que só chegam coisas que 

reclamam.  Não.  Chegam elogios e os encaminhamos, inclusive, para 

a área de coordenação todas as manifestações que chegam para a 

Ouvidoria,  até para ver de que maneira se pode trabalhar melhor 

essas manifestações.  

Por favor, em fevereiro.  

Em fevereiro tivemos três manifestações sobre alterações 

na programação infantil.   Na verdade, a maioria dessas demandas 

questiona o encerramento, a retirada da programação do programa 

Pingo, que voltou.  No período em que fechamos o relatório.  É até 

bom, porque fazemos essa circularidade.  A ideia de apresentar o 

relatório é assim: a partir das demandas, o que o setor respondeu e 

se a empresa já tomou uma providência que possamos mostrar ao 

Conselho Curador.  Às vezes, quando fechamos o relatório não temos 

essa informação, então, acaba recebendo a demanda, o que o setor 

respondeu e, às vezes, não temos o indicativo do atendimento, não 

só da resposta.  

Março.  Ali estamos colocando a página para quem quiser 

ir direto para essas demandas.  Identificamos a página do relatório. 

Em março, uma das questões que resolvemos destacar para ilustrar 

foi  a  reclamação  sobre  orientação  editorial  e  postura  dos 

participantes do programa Roda Viva.  Aqui, quero falar uma coisa. 

Colocamos assim no relatório:

“Em março, as reclamações sobre problemas técnicos de 

transmissão,  foram  13  manifestações,  foram  superadas  pelas 

demandas que questionam a demora de postagem de programa na 

página da EBC, no You Tube, ou mesmo a não inclusão de alguma 
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produção.   Nesse  total  foram  15  manifestações.   No  entanto, 

consideramos  oportuno  destacar  uma manifestação  relacionada  ao 

programa Roda Viva, porque tem ocorrido reclamações que apontam 

para o mesmo problema, que é a orientação editorial e postura dos 

participantes.”

É bom ressaltarmos que quando começamos a receber a 

primeira manifestação sobre essa linha editorial do programa Roda 

Viva,  sempre respondemos assim: “É um programa de uma outra 

emissora”.  Mas o que começamos a nos preocupar é que, embora 

não  seja  um número  grande,  mas  há  manifestações,  é  que  essa 

pessoa que reclama, reclama porque assiste através da TV Brasil.  E 

ela  tem  uma  visão  da  TV  Brasil  e  começa  a  se  manifestar  pela 

maneira como o programa está sendo apresentado.  

Tivemos a curiosidade de levantar alguns programas para 

olhar porque, às vezes, a pessoa reclama e, às vezes, é uma coisa 

muito  individualizada,  mas  observamos  que  o  programa  sofreu 

mudanças – eu não queria aqui omitir para melhor ou para pior, não 

– e algumas pessoas têm se manifestado.  Aí, nesse caso a empresa. 

Fiz uma reunião, o Valter está aqui, conversamos de fazer 

uma  resposta  e  padronizar  essa  resposta  para  que,  caso  ocorra 

outras  manifestações  dessa  natureza,  a  empresa  possa  ter  um 

posicionamento em relação a isso.  Não adianta para a Ouvidoria só 

encaminhar para lá ou dizer para o telespectador que aquilo é um 

programa  que  não  é  da  EBC,  pois  temos  responsabilidade  sobre 

aquilo  que  incluímos  na  nossa  grade.   Então,  tem  de  ter  um 

posicionamento  da  empresa  sobre  isso.   Por  isso,  resolvemos 

destacar,  no  caso  da  TV,  o  que  chamamos  de  manifestação  do 

telespectador.  Adiante.  
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Em  relação  às  reclamações,  destacou-se  uma  que, 

infelizmente, colocamos no tamanho de letra pequena, que foi  até 

encaminhada para o Nelson e ele sugeriu para a pessoa que fez a 

reclamação  que  entrasse  em  contato  com  a  Ouvidoria.   Ele,  na 

verdade, não entrou em contato com a Ouvidoria, mas essa é que 

mandou e-mail.  Aí, ele se posicionou sobre isso.  Não está toda a 

demanda aqui, mas está na página 49 do relatório, as demandas.  Se 

você depois puder olhar.  

O  início  da  demanda  diz  assim:  “Ao  presidente  da 

Empresa Brasileira de Comunicação – EBC, Senhor Nelson Breve.

Brasília, 4 de março de 2013.

Senhor  presidente,  como  cidadão  brasileiro  e 

telespectador da TV Brasil, venho manifestar alguns questionamentos 

relativos  ao  último  programa  Roda  Viva,  levado  ao  ar  por  essa 

emissora  de  televisão,  dedicado  a  entrevistar  a  blogueira  Yoani 

Sánchez.  São questionamentos de forma e de conteúdo.  

Como  é  de  conhecimento  de  todos,  os  meios  de 

comunicação tem a obrigação de ser imparcial e bem informal aos 

telespectadores,  o  que  deve  ser  realizado  com  zelo  pelos  seus 

profissionais.”

A demanda é enorme.  Só colocamos um trecho aqui e 

indicamos a página.  Ele considera que a maneira como o Roda Viva 

vem sendo conduzido, pois ele diz que há uma questão muito séria 

de  editorial,  e  desde  as  pessoas  que  fazem  a  entrevista,  até  os 

conteúdos que são levados para discussão do programa.  

Não estou entrando no mérito, se ele tem razão ou não, 

só  acho  que  é  um  conteúdo  que  passa  através  de  nossa 
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programação, a empresa tem de se posicionar.  Inclusive, no caso de 

se renovar contrato com a TV Cultura, ver em que termos se faz esse 

contrato, pois aceitar um programa na íntegra que, se avaliarmos que 

há algum problema, temos de repensar.   E  ter  uma postura para 

quem reclama.  

Para a gente fica muito difícil dizer que o programa é da 

TV Cultura, é como se não tivéssemos responsabilidade sobre ele. 

Fazer uma resposta que possamos até dizer que “é um contrato da 

TV Brasil,  EBC, com a TV Cultura, em que não temos intervenção 

nenhuma sobre a linha editorial, mas vamos comunicar”.  Enfim, dar 

uma resposta, que é importante para garantir, senão fica parecendo 

que abrimos a nossa janela  de exibição,  como se não tivéssemos 

nenhuma interferência sobre isso.  

Rádio.  Recepção do ouvinte.  Aqui colocamos que, em 

janeiro uma das demandas que demos maior destaque foi para essa 

reclamação, não sei se todos acompanharam, sobre o suposto fim da 

Rádio  MEC-FM.   Recebemos  muitas  manifestações  na  época.   Foi 

interessante  porque  essas  manifestações  começaram  a  chegar  à 

Ouvidoria  a  partir  de  uma nota publicada no dia  7 de janeiro  na 

coluna do Anselmo, no jornal O Globo.  

A  Ouvidoria  começou  a  receber  várias  manifestações 

demonstrando indignação diante da impossibilidade da extinção da 

emissora por ser a única com programação de música erudita.  São 

várias  mensagens.   Só  colocamos  uma  aqui  para  ilustrar.   É 

interessante que no dia seguinte, não sei se essa informação, se a 

comunicação  da  EBC  que  fez  uma  nota,  ele  esclareceu  no  dia 

seguinte,  depois,  da  nota,  e  começou-se  a  acessar  mais  as 

manifestações.   Esse  foi  um  caso  em  que  recebemos  muitas 

manifestações e trouxemos para ilustrar o relatório.  
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Em  fevereiro  tivemos  problema  com  acesso  da  rádio 

online.   Recebemos  algumas  manifestações.   Ali,  recebemos  a 

resposta da Superintendência  de Comunicação Multimídia,  em que 

eles explicavam.  Nesse caso da dificuldade de acesso à rádio online, 

o problema já foi solucionado.  Sempre digo na Ouvidoria que, às 

vezes, respondemos, mas não se soluciona o problema.  Damos uma 

satisfação para o ouvinte, mas não se soluciona o problema.  

Então, para a gente é muito importante, Eduardo, quando 

determinadas questões que damos destaque no relatório e a empresa 

resolve.  É legal vocês comunicarem para a gente, porque fazemos 

uma espécie  de círculo,  recebeu a demanda,  setor  respondeu e a 

empresa solucionou o problema.  

No mês de março, nas rádios da EBC, há uma coisa que 

achamos muito interessante.  A Ouvidoria recebeu uma manifestação 

de uma professora de uma escola pública aqui do Distrito Federal. 

Ela queria uma forma de a empresa ajudá-la, porque a escola não 

tinha livros para crianças, educação infantil.  O interessante é que 

quando encaminhamos para  outro  setor,  o  pessoal  da rádio,  eles, 

além  de  chamá-la  para  uma  entrevista,  para  participar  de  um 

programa, o pessoal anunciou que iria fazer uma campanha.  Eles 

arrecadaram um número considerável de livros e fizeram a entrega. 

Ali a entrega dos livros arrecadados pela rádio para a professora da 

escola.  

Percepção dos leitores.  Erro de informação é o que mais 

recebemos em relação à Agência Brasil.   Temos de ressaltar,  uma 

coisa que temos observado da Agência Brasil que ela própria, quando 

ela identifica o erro, eles mesmos corrigem na hora.  Agora, aquilo 

que  vem  através  da  Ouvidoria,  eles  não  só  imediatamente 
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respondem, mas também fazem a correção de imediato.  Isso é um 

dado interessante porque é um reconhecimento e eles agradecem, na 

maioria das vezes, e fazem na nota de rodapé.  Já teve um caso, 

inclusive,  em que houve muita  reclamação sobre  uma matéria  do 

anticoncepcional que havia sido proibido.  A própria Agência Brasil 

não só respondeu ao leitor, como na resposta disse que ia fazer novas 

matérias  sobre  o  assunto.   Depois,  checamos  que,  de  fato,  isso 

aconteceu.  

Se  vocês  observarem ali,  considerou-se  a  demanda de 

uma  falta  de  informação.   Está  ali  o  processo  que  a  Ouvidoria 

recebeu.  Colocamos ali as matérias que a Agência Brasil, de fato, fez 

depois que recebeu a reclamação.  “Especialista alerta sobre a venda 

discriminada de hormônio feminino”.  Aproveitamos e fizemos uma 

coluna da Ouvidoria, após a demanda dessa leitora.  

Precisão de informação.  São demandas que recebemos. 

Pode ir adiante.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Posso interromper?  É só uma pergunta.  

Estou  vendo  na  ficha  sugestões.   Essas  sugestões  de 

pauta são encaminhadas?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – São encaminhadas e 

boa parte delas são.  É esse  feedback que, às vezes, a Ouvidoria 

precisa, porque encaminha.  Como não há  feedback, mesmo que a 

gente responda para a pessoa, não sabemos se a empresa acatou.  A 

não ser que façamos, por exemplo, pesquisa.  Quando a resposta da 
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Agência  Brasil  diz  que  faria  outras  reportagens,  fazemos  um 

levantamento na Agência para ver se, de fato, foi feito.  

Ficaria aqui uma sugestão da Ouvidoria.  Todas as vezes 

que há questões que vocês adotam, que solucionam, respondem e 

solucionam,  comunicar  para  a  Ouvidoria,  porque  fazemos  aquele 

trabalho com o próprio telespectador, indicando que “a Agência Brasil 

publicou matéria, complementou aquela informação que não constava 

na primeira”.  Isso, para a gente, para a Ouvidoria, é interessante, e 

para a pessoa que faz a reclamação.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Talvez fosse uma questão de se azeitar um pouco a relação 

da Ouvidoria com o Comitê de Programação.  

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Isso é importante. 

Isso, para a própria visualização da Ouvidoria, nos dá um pouco mais 

da dimensão do trabalho, porque a demanda chega, encaminhamos 

para o setor, esse responde.  Agora, o fato de responder não significa 

que  solucionamos.   Às  vezes,  damos  uma  satisfação  para  o 

demandante.  

Vocês lembram de uma reunião atrás, quando vivíamos 

dizendo que a Rádio Nacional da Amazônia estava fora do ar, em todo 

relatório  colocávamos  isso.   Quando a  rádio  voltou  a funcionar,  a 

Ouvidoria  não  sabia,  mas  continuava  reclamando.   Então,  é 

importante que isso seja comunicado para a Ouvidoria, é uma espécie 

de  complementar  o  processo,  daquilo  que  chega,  daquilo  que 

responde e daquilo que é solucionado.  
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Em relação ao Portal, tivemos algumas reclamações.  O 

Portal  é  o  nosso  filhote,  mais  recente,  da  Ouvidoria.   Não  temos 

muita demanda, mas começamos a incluir no relatório da Ouvidoria, 

tentando afinar melhor esse relacionamento com o pessoal lá, porque 

o Portal, vocês sabem como é, coloca a matéria lá, e o internauta faz 

a sua intervenção imediata.  

Consideramos  que  quando  alguém  escreve  para  a 

Ouvidoria  sobre  o  Portal,  é  como  se  ele  quisesse  oficializar  a 

manifestação dele.  Esse relacionamento tem se dado diariamente.  O 

pessoal  do  Portal  manda  para  a  Ouvidoria:  “Chegou  determinada 

coisa;  já  foi  respondido”,  mas  quando  ele  encaminha  diretamente 

para  a  Ouvidoria,  temos  procurado  registrar  essas  manifestações, 

pois  consideramos  um  processo  interessante.   Então,  tivemos 

algumas  reclamações  sobre  o  problema  do  stream das  rádios  no 

Portal, que até o fechamento desse relatório, pois sempre checamos, 

já foi corrigido isso.  

Outra questão.  Informação sobre Newsletter e assinatura 

RSS.  Nós recebemos algumas demandas sobre isso.  A Ouvidoria 

respondeu a internauta a partir  do texto que o pessoal da Sucom 

mandou e fizemos alguma recomendação.  

Colocamos  aqui  o  seguinte:  o  que  podemos  abstrair 

dessas  demandas  que  chegaram  é  que  se  a  EBC  criar  uma 

Newsletter,  um resumo  mensal  ou  quinzenal  para  os  internautas, 

telespectadores, leitores da agência, portal e ouvintes das emissoras 

de rádio, ela vai fidelizar o público que representa o fortalecimento da 

marca da empresa.  Não sei se vocês observaram que no relatório 

temos procurado, cada vez mais, dentro das limitações da gente, não 

só ilustrar com as demandas, mas colocar o que a Ouvidoria avalia 
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daquilo  como uma forma de  contribuição  para  os  setores  do  que 

chega e daquilo que temos observado da programação.  

Tivemos reclamação sobre a retirada de um  banner fixo 

que era onde os concursados conseguiam acessar e acompanhar o 

processo deles.  Parece-me que esse número expressivo de pedidos 

de  informação  sobre  a  retirada  do  banner do  concurso  aconteceu 

porque a Sucom retirou durante dois dias o  banner do ar para que 

fosse  feita  a  atualização  da  página  referente  ao  quadro  de 

convocações.   A  gente  até  colocou  no  relatório:  “Embora 

procedimentos dessa natureza sejam normais  em portais,  é muito 

importante que todas as vezes que forem atualizar os conteúdos fixos 

no portal, o setor tenha a preocupação de informar aos internautas 

que serão feitas atualizações na página.”

Percepção da Ouvidoria.  Destacamos alguns pontos aqui 

em relação à TV Brasil.  De algumas reclamações que chegaram à 

Ouvidoria,  há  um  telespectador  que  reclamou  que  não  estava 

encontrando os  seus  programas  preferidos  nos  dias  e  horários  de 

sempre.  Ali, a gente tentou colocar a manifestação.  Depois se vocês 

quiserem ler melhor, ela está localizada na página 52 do relatório.  

Houve  um  número  grande  de  reclamação  sobre  o 

Programa Estúdio Móvel.  A gente, na verdade, tentou olhar a edição 

de 1º de março do programa, para tentarmos fazer a avaliação.  Na 

edição e análise foram apresentadas duas entrevistas, uma com uma 

banda  e  orquestra  que  trouxe  a  importante  referência  ao  músico 

ativista nigeriano.  Esperem.  Deixem-me ver.  Essa avaliação que a 

Ouvidoria procura fazer, Rosane e Rita, porque é a primeira vez que 

vocês  estão  recebendo  o  relatório,  é  escolher  um  extrato  da 

programação da  TV ou  de alguma emissora  de rádio,  um extrato 

específico daquela emissora e da Agência Brasil.  A Ouvidoria procura 

fazer o que eu não chamaria de uma análise, porque para fazer uma 
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análise seria preciso que tivéssemos muito mais tempo e gente mais 

qualificada para fazer isso.  Qualificada pelo volume.  Por exemplo, 

analisar  as  emissoras  de  rádio,  nós  não  teríamos  condições  pelo 

número de emissoras.  Procura-se, a partir do olhar da Ouvidoria, por 

isso que demos essa nomenclatura de percepção da Ouvidoria, tentar 

contribuir  para  o  setor  para  que  ele  olhe  e  reflita  e  veja  se  é 

pertinente aquela avaliação que estamos fazendo.

Em março, apontamos um fato que por não ter ocorrido 

nessa única oportunidade deve ser foco da atenção para que não se 

naturalize nas rotinas de produção da TV Brasil.  Esse aqui foi um 

destaque para que não se naturalize nas rotinas de produção da TV 

Brasil.  Vou explicar.  Na edição do Repórter Brasil, de 18 de março, 

aconteceram  alguns  problemas  técnicos  e  estamos  chamando  a 

atenção para a necessidade.  Porque poderíamos dizer que o Jornal 

da TV Brasil  é o nosso carro chefe,  é onde a empresa coloca em 

prática aquilo que a gente sempre discute sobre comunicação pública. 

Embora saibamos que seja toda a produção em televisão para quem 

trabalha,  quem  já  trabalhou  sabe  que  a  possibilidade  de  erro  é 

enorme.  O que nós colocamos aqui foi no sentido de que tenhamos 

cuidado com essa produção,  para que evitemos que determinados 

erros aconteçam.  Não que isso não possa ocorrer.  Isso acontece 

com qualquer televisão, com qualquer programa.  Mas a ideia é trazer 

para cuidarmos desse nosso produto que é o nosso carro chefe.  Essa 

rotina que ele diz é o ato de produção desses conteúdos na área de 

jornalismo na produção dos programas.

Em relação à  rádio,  vou  passar  rapidamente,  Sueli,  só 

para você ver mais ou menos quais foram as questões principais do 

relatório.   Estamos  indicando  as  páginas  para  que  depois  vocês 

possam recorrer.  Da rádio, teve uma avaliação da Ouvidoria sobre a 

questão da parcialidade no jornalismo.  Foi a partir de uma demanda, 
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de um processo que a gente recebeu,  mas a Ouvidoria  avaliou a 

demanda...

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Está  recebendo 

muito?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Não.  Recebeu uma 

demanda direcionada à Rádio Nacional FM criticando a parcialidade 

em uma matéria sobre política específica.  No caso, a polêmica da 

posse adiada do presidente eleito da Venezuela, Hugo Chávez.  O que 

a Ouvidoria fez?  Pegamos o processo, fomos até essa matéria, até 

para  fazer  uma  avaliação,  fomos  vendo  onde  o  demandante 

questionava e fomos avaliar a matéria, aí colocamos a avaliação da 

gente, percebendo ou não, ou dizendo que houve certa confusão do 

próprio demandante.  Essa avaliação está na página 76 do relatório. 

Depois, você pode acessar.  Como é grande a avaliação, não vou ler 

aqui.  Falei como indicativo, caso vocês queiram ler depois.  

Outro ponto que também avaliamos foi  a cobertura do 

Carnaval feita pelas emissoras de rádio.  É bom lembrar que a gente 

pode até não ser a expressão da verdade, mas uma coisa é certa, 

quando a gente escolheu, a gente ouviu todo o material do período 

da cobertura para que pudéssemos contribuir com o setor.  Ali  há 

uma avaliação da Ouvidoria que não lerei aqui.  Depois, quem tiver 

interesse  pode  olhar.   E  lá  não  há  só  uma avaliação,  nós  damos 

também sugestões para a próxima cobertura, para que a gente possa 

pensar melhor sobre isso.

Homenagem ao  Dia  Internacional  da  Mulher.   A  gente 

escolheu  três  emissoras  de  rádio.   A  gente  cometeu  uma  falha, 

porque depois a gente foi ver com mais calma, a Rádio Nacional de 
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Brasília fez uma cobertura mais do que especial, especialíssima.  Ela 

trouxe mulheres para apresentar e a gente acabou não incluindo no 

relatório.   Depois,  conversando  com o  pessoal  da  rádio,  eles  me 

falaram.  De qualquer maneira, a ideia foi pegar a programação no 

Dia Internacional da Mulher de três emissoras de rádio para fazer 

uma  avaliação,  que  também  está  disponível  na  página  79  do 

relatório.

Vou passar  rapidamente  para  levantar  as  questões.   A 

avaliação da Ouvidoria também partiu dos erros de informações.  O 

que é maior de manifestação da Agência Brasil normalmente é erro 

de informação.  É a nomenclatura que a gente usa.  Mas como falei 

ainda há pouco são erros que a própria Agência Brasil agradece ao 

leitor e faz a correção, mas a gente fez uma avaliação ali que depois 

vocês podem dar uma olhada.

Cobertura da visita da cubana.  Ali, a gente tentou fazer 

uma  avaliação  da  cobertura  da  Agência  Brasil  sobre  essa  visita, 

daquela confusão toda que teve com a vinda da blogueira e tivemos 

uma demanda e tentamos fazer desdobramento dessa demanda que 

a gente recebeu.  Nós recebemos a demanda, nós recebemos uma 

resposta da DIJOR.  A Ouvidoria localizou no site da Agência Brasil 

para podermos fazer a análise, porque foram nove matérias sobre o 

assunto,  desse  total,  seis.   Aí  se gerou uma coluna da Ouvidoria 

sobre esse material que foi publicado pela Agência Brasil.  Não sei se 

vocês têm acesso às colunas que a Ouvidoria publica semanalmente 

na Agência Brasil.  Eu diria que 90% dessas colunas são com base 

nas manifestações que chegam à Ouvidoria.  É bem verdade que nem 

toda  semana  há  manifestações  significativas  que  possam  gerar  a 

coluna, aí a gente traz alguma discussão, algum tema dentro da área 

da  comunicação,  especialmente,  a  comunicação  pública,  para 

podermos trabalhar.
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Aqui a cobertura também do Dia Internacional da Mulher.

Aqui, da manutenção do streaming do portal.

Conteúdo colaborativo e WEB 2.0.  Isso foi bem legal.  É 

uma  área  que  não  domino,  eu  diria  que  sou  completamente 

analfabeta nessa questão.  E para eu entender, para podermos sentar 

e escrever foi  bem interessante,  mas penso que o portal  da EBC, 

quando ele abre um espaço específico para conteúdo colaborativo, 

isso é um dado muito importante.  Importante porque não é comum. 

A gente resolveu exatamente olhar esses conteúdos, o que já tem 

postado hoje no portal, para que pudéssemos fazer uma avaliação.

CONSELHEIRA SUELI  NAVARRO –  E  está  recebendo 

muito conteúdo?

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Não tem muito, mas 

penso que isso é uma tendência.  Na medida em que a empresa e o 

portal abrem esse espaço para acolher esses conteúdos colaborativos, 

isso  é  uma  tendência  muito  importante.   A  possibilidade  de  o 

internauta  participar,  sugerir,  contribuir  com  o  conteúdo  é  bem 

interessante.

Eu fico tentando ver se faço o meu marketing da coluna, 

da rádio, do programa.  Tivemos oito edições inéditas do programa 

da Ouvidoria.  Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir 

ao  programa  da  Ouvidoria.   Reclamem  de  tudo  menos  da 

apresentadora que sou eu, por favor.  Não sou apresentadora.  Todas 

as quintas-feiras, às 20h40min.

Você pode me assistir.  Os programas todos são postados 

no dia seguinte ao que eles vão ao ar.  Se vocês tiverem tempo para 
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olhar depois, o programa está postado.  No site da EBC, você vai à 

página da Ouvidoria e estão todos os programas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Todos  os  programas  são  postados?   Por  exemplo,  Sem 

Censura, como é esse critério?  Você pode me dizer, Eduardo?  Todos 

os programas são postados na internet?

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

instante, estamos passando por uma discussão com o Youtube, que 

era para estar aqui a plataforma mais comum.  

A SRA.  REGINA  LIMA (Ouvidora)  –  Eduardo,  só  um 

parêntese, inclusive, temos reclamação disso.  Chega à Ouvidoria que 

a pessoa quer acessar o programa e não consegue.

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

certamente é a resposta que nós enviamos à Ouvidoria.  O que está 

acontecendo é o seguinte, o Youtube há cerca de um mês, ou um 

pouco mais, começou com uma política de colocar comerciais dele por 

cima  do  material,  quando ele  tem direito  de  terceiros  envolvidos, 

quando  é  trecho  de  filme,  mesmo  que  seja  dentro  do  nosso 

programa.   Quando o  programa é  inteiramente  feito  por  nós,  um 

show que é da EBC, por exemplo, não tem isso, não colocam por 

cima, mas se tem lá um trecho de um filme ou um vídeo clipe, eles 

colocam por cima um comercial, e isso foi por nós interpretado como 

algo que vai contra a nossa lei, a gente não pode vincular o nosso 

material a comercial de produtos e serviços.  A primeira providência 

foi retirar os vídeos, deixar de subir por essa plataforma e encontrar 
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uma outra para subir, o que já está acontecendo, e também negociar 

com o Youtube para ver a possibilidade de isso não acontecer nos 

vídeos da EBC, por causa da nossa restrição.  Nós estamos no meio 

dessa conversação.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Fechando.  Depois, 

se vocês quiserem, eu posso passar o link.  A gente tem feito muito 

isso.  Quando a gente vai postar o programa, a gente manda para 

algumas pessoas o  link, para que elas assistam.  Nós tivemos oito 

edições inéditas do programa.

Do  Rádio  em Debate.   Desculpem-me eu  estar  só  me 

referindo a elas,  porque como elas chegaram agora.  O Rádio em 

Debate  também é  um programa  da  Ouvidoria  que  vai  ao  ar  nas 

emissoras de rádio da EBC, nós tivemos nesse trimestre as edições 

do Rádio em Debate.  Ele tem horário distinto nas emissoras, mas ele 

é veiculado em todas.  

A coluna da Ouvidoria, vocês podem acessar pelo portal 

da EBC, mas se vocês acessarem pela Agência Brasil e entrarem em 

Ouvidoria, vocês conseguem acessar todas as colunas que já foram 

publicadas da Ouvidoria.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Dra. Regina, eu tenho tarefas muito agradáveis, mas tenho 

uma muito chata.  Como presidente, tenho que lembrá-la sobre o 

tempo.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Mas a gente aceita. 

Estamos abertos a sugestões.  Semanalmente, parir  temas para a 

coluna  não  é  fácil.   Quando  você  não  tem  demandas  que  são 
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demandas significativas que a gente possa aprofundar o debate, a 

gente fica pensando do que vamos tratar.  Nós estamos literalmente 

abertos a sugestões.  E não só para a coluna.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Estou falando só do tempo, do nosso timing da reunião.

A  SRA.  REGINA  LIMA (Ouvidora)  –  Não  só  para  a 

coluna, mas para o Rádio em Debate.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Você quer falar agora, Conselheiro Takashi?

A  SRA.  REGINA  LIMA (Ouvidora)  –  Posso  fechar, 

Takashi?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Há dois meses, fui à 

Ouvidoria,  e  por  acaso  você  não  estava,  mas  isso  é  um detalhe 

relevante, acabei deixando um pedido meu para que fosse feito um 

programa  da  Ouvidoria  sobre  a  programação  juvenil  e  estou  no 

aguardo.  É um pouco conflitante com isso que você acaba de dizer.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Não é conflitante, 

Takashi.   Temos  tido  uma  luta  muito  grande  inclusive  para  fazer 

gaveta desses programas pelas dificuldades, pela falta de gente, mas 

de qualquer maneira nós temos uma programação, sim.
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Não foi comigo que você falou, acho que foi com a Jô que 

você falou dessa sugestão, mas estamos de fato abertos.  Posso ver 

com ela o que aconteceu com a sua sugestão.  Por exemplo, Rádio 

em Debate é um programa que eu pessoalmente cuido dele,  olho 

pauta, revejo os textos, nós aceitamos muita sugestão.  Posso ver o 

que aconteceu com o programa de TV,  até  porque precisamos de 

pauta, nós temos uma dificuldade muito grande.  Olha, só para você 

ter uma ideia, para entrevistar pessoas aqui, como o programa só é 

feito aqui em Brasília, chega uma hora que você não tem mais quem 

entrevistar.  E aí você começa um novo ciclo.  O Rádio é diferente, 

porque a gente pode fazer entrevista por telefone, mas a TV.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  A  senhora  está 

querendo  dizer  que  a  Ouvidoria  está  aberta  a  sugestões  para  o 

programa?

A SRA.  REGINA LIMA (Ouvidora)  –  Estamos.   Claro! 

Principalmente,  para  a  coluna,  para  o  Rádio  em  Debate,  se  for 

discussão.  

CONSELHEIRO TAKASHI TOME –  Podemos  fazer  um 

canal direto com a ouvidora, então?

A  SRA.  REGINA  LIMA (Ouvidora)  –  Vou  ver  o  que 

aconteceu, Takashi.

Só para finalizar, eu participei, há duas semanas, da III 

Reunião Anual das Ouvidorias.   Por que quero finalizar minha fala 

com isso?   Na  reunião,  estava  o  ouvidor  do  Ministério  da  Saúde, 
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quando ele disse o número de manifestações que ele recebia por dia 

era  quase  o  triplo  do  que  nós  recebemos  anualmente.   Eu,  na 

ocasião, resolvi me manifestar, eu disse a ele que a Ouvidoria da EBC 

tem uma característica atípica, e digo atípica, porque o cara que vai a 

um posto de saúde e não é atendido, imediatamente, ele vai lá e 

reclama,  agora,  um  telespectador  que  está  assistindo  a  uma 

programação,  com  um controle  remoto  na  mão,  se  ele  não  está 

gostando da programação ele muda de canal, então, se há alguém 

que  para  de  assistir  para  fazer  uma  reclamação,  eu  até  brinquei 

dizendo que a gente tem é que abraçar esse manifestante, porque é 

uma pessoa que se dispõe a sentar e escrever para reclamar, para 

elogiar, para pedir.  Isso não é comum.  Eu disse para ele que receber 

300,  200  manifestações,  para  nós,  da  Ouvidoria,  significa  muito, 

porque não é comum.

E  temos  aqui  experiência  das  próprias  audiências 

públicas,  você  chega  lá  e  diz:  “Viemos  aqui  empresa  discutir  a 

comunicação.” A pessoa fica te olhando e pensa: “Discutir o quê?” 

Penso que é a questão cultural de você entender a comunicação como 

uma política pública e que a pessoa tem de participar, ela tem de 

intervir  nesse processo.  É uma cultura e não é fácil.   O leitor,  o 

manifestante da Agência Brasil, que é um público qualificado, porque 

quem acessa a Agência Brasil são jornalistas que usam a informação 

da Agência  Brasil  para  se pautar,  é  um público  qualificado.   Uma 

pessoa que escreve, como é o caso, duas laudas de uma reclamação, 

temos de levar em consideração.  É isso.  Obrigada.  Obrigada, Ana, 

pela paciência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada, Regina.  Parabenizo pelo relatório.  Há reflexões 

muito  importantes  da  Ouvidoria  e  eu  queria  te  parabenizar  e 

agradecer.  
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Conselheiro Daniel, por favor.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Em 

primeiro  lugar,  parabenizo  o  trabalho  da  Ouvidoria,  sempre 

suscitando para nós reflexões.  Aproveito para recomendar que as 

nossas  câmaras,  no  que  lhes  diz  respeito,  se  apropriem  dessas 

críticas e elaborem a respeito delas.

Eu  queria  me  referir  a  essa  questão  suscitada  pela 

discussão da passagem da Yoani Sánchez, da blogueira cubana, aqui 

pelo Brasil.  Penso que realmente houve um duplo erro do ponto de 

vista  da empresa,  porque a empresa não pode dizer  que não vai 

responder a crítica, porque o programa não é dela, ela é apenas uma 

repetidora.  Quer dizer, penso que se deve explicitar ao reclamante 

que o programa não é da empresa, mas a empresa tem de assumir a 

responsabilidade  pela  divulgação  do  programa.   Isso  tanto  para 

programas de parceiras como programas de qualquer natureza.  Se 

você  está  bancando  um programa  de  produção  independente,  de 

qualquer nível, a empresa está assumindo e divulgando o programa, 

ela está sendo responsável por ele.  É claro que eles têm de distinguir 

os programas que a empresa produz e os que ela apenas veicula, 

mas ela  é responsável.   É  responsável  no sentido mais  amplo  da 

palavra.

Penso  que  isso  é  uma  questão  de  método.   Primeiro, 

estou  de  pleno  acordo,  penso  que  devemos  responder  as 

reclamações.  O programa não foi produzido por nós, mas nós nos 

sentimos responsáveis e vamos aceitar ou não a sua reclamação.  Em 

segundo lugar, é questão de mérito, porque realmente a nossa pauta 

aqui para todos os programas, já muito enfatizada pelo Conselho, é 

que  os  programas  de  debates  ou  de  consideração  de  questões 

relevantes  têm de  ser  marcados  pelo  contraditório.   Eu  não  vi  o 
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programa.  Se essa reclamação do reclamante tem consistência, o 

programa  foi  uma  ação  entre  amigos,  de  celebração  da  Yoani 

Sánchez, ou seja, ferindo uma das diretrizes.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Foi o contrário.  Foi de celebração?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É.  De 

celebração.   Pela  reclamação,  o  programa  foi  de  celebração.   A 

pessoa  inclusive  se  permitiu  dizer  coisas  que  me  surpreenderam. 

Não  tenho  uma  antipatia  visceral  pela  Yoani  Sánchez.   Quero 

esclarecer isso.  

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND  – 

Daniel,  foi  uma  entrevista  que  nós  jornalistas  chamamos  de 

entrevista com voscoite.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Realmente,  ela  se  permitiu  dizer  coisas  enormes  ali  e  não  foi 

contraditada.  Ela tem o direito de dizer as coisas que ela queira dizer, 

mas  nós  temos  como  orientação  evitar  conversas  entre  amigos. 

Quando a gente recebe uma reclamação desse tipo, vale entrar em 

contato com a emissora parceira e fazer as gestões possíveis para 

que esse tipo de orientação editorial seja alterada.  Se não é mudada 

no limite, a longo prazo ou a médio prazo, a gente pode decidir até 

suspender a divulgação de programas que são ações entre amigos. 

Aliás,  isso  me  surpreende  muito  porque  esse  programa  era  um 

programa que tradicionalmente, já vi várias edições desse programa, 
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sempre coloca nas perguntas pessoas de orientação contraditória ou 

diferentes, de modo que possa aquiescer o debate.

Finalmente, quero dizer o seguinte, penso que tínhamos 

aprovado uma orientação.  Se fosse possível, a empresa encaminhar 

aos conselheiros, porque como a conselheira levantou, nem sempre a 

gente  pode  ver,  nem  sempre  a  gente  tem  horário  para  ver  os 

programas na hora que eles passam, pelo que foi reconhecido essa 

divulgação  dos  programas  através  da  internet  não  tem  sido  tão 

completa.  Pelo menos até agora.  Nós não tínhamos aprovado aqui 

uma  orientação  de  que  os  conselheiros  receberiam  os  programas 

através de CD?  Isso para que a gente pudesse ter a possibilidade de 

ver os programas nas horas das nossas possibilidades.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pois é.  Mas está falha.  Nem todos.  Essa que é a questão.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Nem 

todos?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Não.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Ele está 

dizendo aqui que é a minoria dos programas que vão ao ar.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Por causa desse problema.
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Bom,  conselheiro,  vamos  reforçar  a  solicitação  à  área 

responsável por isso.  Que vejam uma maneira de realmente fornecer 

aos conselheiros em qualquer tipo de plataforma, mas que, por favor, 

os programas sejam disponibilizados.  Entendi o problema técnico de 

direito autoral ou alguma coisa do gênero, mas quero reforçar esse 

pedido.

Eu  tinha  anotado  essa  pergunta  para  passar  para  o 

Nelson.  Qual é o tratamento dado pela empresa com relação a essas 

reclamações sobre o Roda Viva?

Quero chamar a atenção para uma contribuição de uma 

telespectadora que fez a seguinte pergunta: a EBC não poderia fazer 

sua própria Roda Viva?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor-Geral)  –  Posso 

responder?

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Antes  de  você 

responder,  só  uma questão  para  completar,  porque  eu  ia  fazer  a 

mesma colocação, aí você já responde.  A preocupação de todos, a do 

Daniel,  a  minha,  é  a  seguinte,  se  existem  dúvidas  de  que  um 

programa,  por  parte  da  empresa,  que  você  veicula,  você  é 

responsável por ele editorialmente.  A gente pega até processo no 

Ministério Público se...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Vou fazer o 

esclarecimento,  porque  da  maneira  como  foi  colocada  deu  uma 

impressão.   Embora  a Regina tenha falado.   As  pessoas  não têm 

todas as informações e não fizeram toda a ligação dos pontos.  A 

primeira questão é a seguinte, eu recebi um e-mail pessoal, alguém 
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mandou  um  e-mail  para  a  minha  caixa  postal,  fazendo  essa 

reclamação, e eu respondi para dar uma satisfação e para que a coisa 

fosse formalizada por intermédio da Ouvidoria, e mandei a cópia para 

a  ouvidora  e  para  o  diretor-geral,  para  que  se  tomassem  as 

providências.   A  pessoa  não  mandou  para  a  Ouvidoria.   Ela  não 

mandou.   Foi  a  Ouvidoria  que  procurou  porque  nós  acionamos  a 

Ouvidoria,  portanto,  fica  parecendo  que  há  uma  negligência  em 

tentar resolver o problema para a questão.  Não foi.  Eu achei que era 

incorreto ele mandar para o presidente da empresa.  É verdade.  Ele 

pode mandar para quem ele quiser, mas o processo não está devido, 

tinha de entrar por meio da Ouvidoria, por meio de uma reclamação 

formal à Ouvidoria.  Tinha que ser formalmente encaminhada à área 

da situação para que fossem tomadas as providências.

Eu posso passar para o Eduardo para responder toda a 

parte, só vou adiantar o seguinte, nós temos desde o ano passado, 

acho  que  até  desde  o  ano  retrasado,  ainda  na  administração  da 

Teresa, nós, em princípio não queríamos renovar porque nós temos 

um pacote de permuta com a TV Cultura.  Não era nessa forma.  Era 

um  pacote  em  que  a  gente  adquiria  programas  que  nos 

interessavam.   Naquele  momento,  o  Roda  Viva  não  interessava 

porque estava com outro formato, diferente desse, então, mudou-se 

o formato para a melhor, se está piorando agora é outra situação, 

mas desde o ano passado, e aí já é responsabilidade da nossa gestão, 

nós  estamos negociando  com a TV Cultura  nos  seguintes  termos, 

inclusive  conseguimos  avançar  no  final  do  ano  passado  para  um 

acordo  de  parceria,  ou  seja,  desde  a  minha  conversa  com  o 

presidente João Sayad, e depois insisti com o presidente do Conselho, 

o Belisário, que nós queremos ser parceiros da TV Cultura, ou seja, 

fazer  coisas  juntos,  coisas  que  sejam  boas  para  o  país  e  que 

economize  recursos  públicos.   Essa  que  é  a  nossa  orientação. 

Queríamos já ter negociado o primeiro contrato daquela forma.  A TV 
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Cultura não quis negociar, por isso só renovamos por cinco meses. 

Foram cinco meses para que eles tivessem tempo de entender e de 

formatar  uma  proposta  de  parceria.   Quando  venceram  os  cinco 

meses no final  do ano passado,  nós insistimos com essa questão, 

desde o início nós dissemos que a gente gostaria de participar até da 

pauta do Roda Viva.

A situação era a seguinte, nós reapresentávamos o Roda 

Viva.  Naquela época nem era ao vivo, era uma reapresentação.  E 

tem audiência.  Para que a nossa rede esteja transmitindo ao vivo o 

Roda Viva, nós gostaríamos de participar da pauta ou no mínimo ter 

um do nosso jornalismo, seja do rádio, da televisão, da agência de 

notícias ou das parceiras participando de todas as edições do Roda 

Viva, porque aí sim teríamos segurança de que uma entrevista como 

essa não seria da forma como o telespectador está colocando.  Nunca 

conseguimos evoluir no sentido de eles acolherem isso com relação 

ao  Roda  Viva.   Desde  então  estamos  preparando  um  processo. 

Estamos aguardando agora porque está havendo uma mudança de 

direção lá.  Se não tivermos evolução com relação a essa questão, 

nessa mudança de direção, nós já temos uma decisão tomada em 

relação a isso.

Quero passar para o Eduardo para ele falar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – E vamos fazer o nosso próprio Roda Viva?

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  –  Como 

vocês medem, por exemplo, a audiência tanto do site, do portal, da 

EBC?  Há algum paralelo entre os dados da audiência e os dados da 
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reclamação e os pedidos de Ouvidoria?  Existe alguma coisa nesse 

sentido?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  – Dados de 

audiência, temos os do Ibope.  Estamos modificando e aumentando a 

nossa capacidade de receber  dados  do Ibope a partir  do próximo 

contrato,  porque  estamos  mudando  o  contrato  agora.   A  gente 

recebia  só  das  três  cidades  em  que  temos  emissoras  próprias  e 

emissão frequente – em são Luís não existe essa medição frequente 

–  e  agora  vamos  passar  a  receber  de  oito  capitais.   É  um novo 

encontro de informações.  É um novo contrato que estamos fazendo 

com o Ibope.

Também criamos uma área de pesquisa para cruzar as 

informações de Ibope, de opinião, enfim, é uma área que vai desde 

sinal, desde ligar para uma série de lugares pré-determinados e falar: 

“Como está chegando o sinal aí?”.  É uma série de cruzamento de 

informações.

Está difícil,  mas estamos terminando de contratar  uma 

consultoria para nos ajudar a montar toda essa.  E já faz tempo que 

falo isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Ele está se defendendo antes.

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

Exatamente.   Como  a  gente  cruza  esses  dados  de  maneira  em 

transformar as informações válidas para decisões de informação.  
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Completando o que o Nelson disse sobre o caminho do e-

mail.  O e-mail foi para ele, ele respondeu ao leitor com cópia para a 

Ouvidoria e para mim, eu mandei direto para o vice-presidente de 

programação da TV Cultural e marquei um encontro com ele.  Fui a 

São Paulo e me encontrei  com o Eduardo Brandini  e discutimos o 

assunto juntos.  Eu estava acompanhado do Marco Antônio Coelho, 

que é nosso superintendente em São Paulo.  Foi deixado claro, mais 

uma vez, para a TV Cultura, para o Eduardo Brandini,  que é uma 

pessoa  que  conheço  há  muito  tempo,  eu  tive  a  oportunidade  de 

trabalhar com ele antes, que tínhamos dado o que não vou chamar 

de voto de confiança, porque um programa que está há 20 anos no 

ar, não seria esse título, mas disse que estávamos insatisfeitos com o 

programa no formato anterior e continuamos com o programa porque 

acreditávamos  que  na  mudança  desse  formato,  que  foi  o  que 

aconteceu, ele voltou a ser mais próximo do que era antigamente, 

iria nos satisfazer e ia satisfazer o nosso telespectador.  E incluímos 

essa conversação que o Nelson colocou de por que não colocar na 

bancada, uma vez que vamos transmitir ao vivo para as emissoras da 

rede  pública  de  televisão  alguém  da  rede  pública  de  televisão 

sempre.  Faz um mês que estive lá com ele, que foi quando se deu 

esse episódio, e há um momento de transição dentro da TV Cultura. 

Não vi o programa da segunda-feira com tanto detalhe para ver se já 

está acontecendo, mas vou cobrar inclusive a partir da reclamação 

feita aqui no Conselho.  As perguntas gravadas que eles colocam, nós 

seremos procurados a fazer, mas que só isso não nos satisfaz.  Nós 

queremos participar da bancada do programa.  Essa é uma condição 

colocada para que a EBC continue transmitindo através da TV Brasil e 

chegando à rede pública de televisão o Roda Viva.

Quanto a fazer o próprio Roda Viva, como foi a pergunta 

da presidenta, temos uma discussão há algum tempo em reformular 

o  nosso  programa  de  entrevistas  que  é  o  Três  a  Um.   Nessa 
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reformulação, a gente leva em consideração as duas possibilidades, 

uma é  a  seguinte,  em havendo Roda Viva,  o  nosso  programa de 

entrevistas  pode  ter  um  tipo  de  formato,  em  o  Roda  Viva  não 

existindo  mais  na  nossa  grade,  a  gente  pode  abrir  para  outro 

formato.   Nesse  momento,  estamos  trabalhando  em  cima  dessas 

duas posições.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Agradeço.  Que bom que houve essa provocação, porque 

realmente estávamos sem saber dessa negociação com o Roda Viva. 

Obrigada.

A SRA. REGINA LIMA (Ouvidora) – Nelson, desculpe se 

deu a entender.

Eu me lembro de que quando fui  lá com o Valter para 

pensarmos uma resposta, uma resposta que mesmo que a gente até 

conte  essa  história  toda  e  diga  para  dar  uma  resposta  mais 

qualificada para o telespectador.  Essa é a que foi através de vocês, 

mas  nós  já  recebemos  outras  manifestações.   É  importante  que 

tenhamos uma resposta para explicar ao telespectador, precisamos 

saber se vamos tomar alguma providência.  Só fiz questão porque 

fiquei.   Se  vocês  observarem  pelo  relatório  o  maior  número  de 

manifestações  não  foi  sobre  isso.   Nós  apenas  puxamos  essa 

manifestação para que pudéssemos debater melhor  sobre isso.   E 

mais do que isso, como a gente vai responder a essas pessoas.  Não 

foi  a  primeira,  não,  Nelson.   Essa  foi  através  de  você,  mas  já 

chegaram outras manifestações.  Até levantei na minha conversa com 

o Valter  todas as manifestações sobre o Roda Viva que já tinham 

chegado.  Obrigada.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada pelos esclarecimentos.

Antes  de  convidar  os  conselheiros  para  o  cafezinho, 

Conselheiro Daniel, o Antônio trouxe a seguinte informação, toda vez 

que qualquer conselheiro perder algum programa e tiver vontade de 

assistir  tal  episódio  de  tal  dia,  por  favor,  solicite  à  Secretaria 

Executiva que ela providenciará imediatamente.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND  – 

Posso fazer uma sugestão?  Em função de tudo que se falou sobre o 

Programa Roda Viva, é possível apresentar aos conselheiros alguns 

programas?   Eu  tenho  visto,  eu  concordo  com  o  que  disse  o 

telespectador.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  O  senhor  pode  solicitar  o  que  o  senhor  quiser  que  a 

Secretaria Executiva providenciará.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND  – 

Estou falando para os conselheiros observarem também, caso não 

estejam observando, o programa Roda Viva.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O senhor está surpreso com as manifestações?
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CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Pelo 

contrário.  Tenho visto o programa Roda Viva e com toda sinceridade 

ali  o editorial é distante da nossa proposta de mídia pública.  Vou 

mais adiante, de um modo geral, pelo menos os programas a que 

tenho assistido, quando o entrevistado é de uma linha ‘x’, o tipo de 

entrevista é feito de uma forma, quando é na linha ‘y’,  é feito de 

outra  forma.  Ou seja,  quando apoiam determinados assuntos,  os 

entrevistados fazem relax, fazem um negócio muito light.  Quando os 

entrevistados são apertados é porque não compactuam com a linha 

editorial da TV Cultura.  Para nós, não é legal isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Reitero a disponibilidade da Secretaria Executiva sempre 

que  os  conselheiros  tiverem  interesse  ou  quiserem  cópia  dos 

programas.

Conselheiro José Martins.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES – Presidenta, vou me permitir fazer uma sugestão.  O 

meu setor, talvez eu seja o único da área de empresa privada, na 

área  de indústria,  e  estou  preocupado.   Acho  que  a  EBC poderia 

apoiar muito uma questão que chamamos de competitividade.

O Brasil  vem perdendo  competitividade  ano  a  ano.   A 

China,  as  indústrias  asiáticas  estão  invadindo  o  Brasil  de  uma 

maneira fantástica, até agora tem se conseguido aguentar o rojão, 

mas não sei até quando isso pode acontecer.  E a China vai destruir 

com a  indústria  de  transformação  como  ela  destruiu  nos  Estados 

Unidos.   Qualquer  loja  a  que  você  for,  nos  Estados  Unidos  hoje, 
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televisão, rádio, toca-fitas, Ipad, Ipod é tudo  made in China.  Esse 

telefone, um Iphone, é desenhado na Califórnia, montado na China.

Nós  vimos  que  temos  problemas  infraestruturais, 

econômicos e financeiros, como por exemplo, a carga tributária de 

que nós todos falamos, os problemas de câmbio, de juros, mas há 

um problema sério e que diz respeito a um segmento onde opero, o 

transporte, que é a mobilidade.  Sobre mobilidade, para vocês terem 

uma ideia, em 2002, a frota de veículos no Brasil, contando tudo, 

caminhões,  ônibus,  automóveis,  tudo  que  é  tipo  e  veículo  da 

superfície da terra, era de 32 milhões de veículos, 10 anos depois, 

2012, dados de agosto de 2012, do Ministério das Cidades, Denatran, 

a frota atingiu 73.6 milhões de veículos.  Significa que subiu 107%. 

A gente pergunta: e a infraestrutura?  A infraestrutura não avançou 

10%.  Isso produz esse congestionamento brutal que nós temos nas 

cidades nos centros urbanos, médios e grandes, e nas estradas.  Isso 

está se tornando um problema seriíssimo.  O próprio ministro disse 

que uma pessoa em São Paulo leva hoje em média três horas por dia 

para  ir  de  casa  ao  trabalho  e  do  trabalho  para  casa.   Se  você 

multiplicar  três  horas  por  dia  vezes  22 dias  úteis  no mês são 66 

horas,  o  que representa  2,7 dias  por  mês.   Multipliquem por  12, 

vocês têm 30 dias, ou seja, a pessoa joga um mês por ano fora para 

poder trabalhar.  Isso é uma verdadeira loucura.  E esse negócio todo 

para  ver  a  questão  da  mobilidade,  a  estupidez  que  é  hoje  a 

mobilidade no Brasil.

Sou vice-presidente da FIESP e lá dentro nós fizemos no 

departamento um cálculo.  Pegue um container de vinte peças Xangai 

e traga-o para o Porto de Santos, ele viaja 17.  000 km, viaja 38 

horas,  preço  do  container  em Santos:  U$  2.   650,00,  bota  num 

caminhão, sobe a Serra de Santos e o derruba em São Paulo, são 77 

km,  ele  deve  levar  duas  horas  e  meia  ou  três,  dependendo  do 

trânsito, preço: U$ 2.  600,00.  Vejam o preço de Santos para São 



68

Paulo, 77 km; e o preço de Xangai a São Paulo, 17.  000 km, o preço 

é o mesmo.  A mobilidade está nos derrubando de uma maneira tão 

grande! 

Eu estive hoje na Associação dos Ônibus Urbanos, aqui 

em Brasília, e nós transportamos hoje no ônibus urbano 65 milhões 

de passageiros por dia e no ônibus rodoviário mais 20 milhões, ou 

seja, nós levamos 85 milhões de passageiros ou meio Brasil por dia. 

Nós transportamos isso.  No entanto, hoje os governos dão prioridade 

ao  automóvel,  prioridade  ao  transporte  privado  e  não  se  olha  o 

transporte público como deveria.

Presidente,  o senhor,  que me deu a honra de visitar  a 

minha fábrica há duas semanas, viu a grandiosidade do transporte 

hoje por ônibus e como isso é importante para dentro do nosso País. 

Penso que nesses programas da televisão, mobilidade é um negócio 

que cai muito bem.

A Presidenta Dilma esteve na sexta-feira em Porto Alegre, 

eu estive com ela um bom tempo, ela foi entregar os ônibus escolares 

e as máquinas rodoviárias e falar sobre o Pronatec, o programa de 

tecnologia,  e  ela  está  preocupadíssima  com  o  problema 

infraestrutura.   Ela está jogando no plano PAC Rodovias/Ferroviais 

133 bilhões, 10.  000 km de ferrovia, 7.  500 km de rodovia, mais o 

PAC Mobilidade de 32.  8 bilhões, para melhorar a infraestrutura das 

cidades,  porque  estamos  numa  Copa  do  Mundo,  que  ainda  não 

chegou, e nos jogos olímpicos.  Imagina! Se o troço já está assim 

hoje, vejam o que vai acontecer quando chegar a Copa do Mundo. 

Penso que esse seria um tema muito bom para colocar em debate. 

Fazem-se  tantas  audiências  públicas.   Por  que  não  se  faz  uma 

audiência sobre mobilidade?  Vamos começar a falar sobre isso.  
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Estávamos trocando ideias aqui.   Quem sabe fazer uma 

campanha nesse sentido.  O senhor apoiaria?

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES – A Marcopolo apoia de unhas e dentes.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pronto.  Vamos conversar depois mais detidamente sobre 

isso.

Conselheira Rosane.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  –  Foram 

bem colocadas as palavras do José Antônio.  É a primeira vez que o 

ouço.

Quero fazer duas considerações.  A primeira é que esse 

problema não é de hoje.  Esse problema é histórico.  As ferrovias e 

rodovias  foram  destruídas.   Penso  que  é  importante  pautar  esse 

debate.   E  é  importante  a  gente  fazer  esse  processo  do  resgate 

histórico.   A  segunda,  no  que  diz  respeito  à  questão  da 

industrialização, do primeiro assunto que você colocou, penso que é 

importante ouvir os empresários, mas também é importante ouvir a 

versão dos trabalhadores nesse processo.  São essas duas questões.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas esse sempre foi o cuidado deste Conselho, Rosane.  O 

contraditório, a todo tempo, é a nossa preocupação.
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CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Antes  de  fechar, 

parabéns pela campanha.  Acho que melhorou um pouco a forma, 

mas ainda está muito detalhada, muito individualizada.  Por exemplo, 

primeiro, você apresentou, Regina, os números.  Lembra?  A gente 

falou que com esses números a gente não ia entender nada.  Aí você 

fez  a  leitura  dos  números,  a  análise,  e  aí  individualizou  e  trouxe 

exemplos isolados.  Eu falei para o Nelson: “Não é só o Roda Viva. 

Teve programas  infantis  lá  na  audiência.   Programas  infantis  com 

nomes em inglês e tal.” Essa questão é muito complicada.  E não são 

nossos os programas.  Não são da EBC.  Para prestarmos atenção no 

todo.   O Roda Viva é uma questão única.   Ele  recebeu e-mail,  o 

caminho do e-mail,  a gente não está preocupada como chegou ou 

não, e acho que nem tão preocupada em pegar um programa, mas 

com a política pública da televisão, o que a gente vai fazer e como 

fazer.  É bom a gente pensar.

As campanhas são muito importantes e penso que têm de 

ter a cara de uma televisão pública, de um rádio público, de uma 

comunicação pública.  Penso que temos de fazer rodas da paz, como 

por exemplo, paz no trânsito.  A gente tem que fazer essa que o José 

Antônio falou.  Há um monte de campanhas que acho que a gente 

tinha de ter na nossa grade todos os dias e várias vezes durante o 

dia, porque se a gente não fizer, a comercial não vai fazer, porque 

não é o propósito dela.  Por exemplo, vai chegar a seca no Brasil, em 

agosto, então, a gente já pode começar a fazer campanhas dizendo 

para não jogar lixo na rua.  São coisas em que podemos contribuir.  É 

importante a educação e falo da educação fora do banco da escola.  A 

gente tem um papel.  Fora do banco da escola, a gente pode ajudar 

muito e contribuir muito com essas campanhas.

Nelson, só para pensar nessa questão da responsabilidade 

editorial com programas de terceiros.  No geral.
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O  SR.  NELSON BREVE (Diretor-Geral)  –  Tanto  já  foi 

pensado que a nossa política, que apresentamos aqui, estabelece que 

o conteúdo é responsabilidade nossa.  A nossa política de parcerias já 

está nessa linha.  Só quero esclarecer, porque talvez tenha tido um 

mal entendido em relação a isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que não teve, não.

O SR. NELSON BREVE (Diretor-Geral) – A gente já está 

tomando esse tipo de providência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheira Ana Veloso.  Depois, Conselheiro João Jorge. 

Depois, vamos tomar café.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Lamento muito,  vou precisar  sair  e  não vou conseguir  ouvir  as 

observações da diretoria, porque nesse novo sistema de emissão de 

passagens, a passagem que poderia ser emitida para eu retornar ou 

era agora às seis e alguma coisa ou era amanhã depois do meio-dia. 

Como  trabalho  amanhã  na  universidade,  eu  não  poderia  voltar 

amanhã, e vou ter que voltar hoje perdendo uma parte da reunião. 

Eu gostaria de explicar.  Eu não estarei e a presidente depois me 

informa.  Quanto a esse sistema de compra de passagem, sei dos 

problemas da empresa, sei que tem licitação, entendo tudo, mas essa 

forma tem de ser  observada,  porque está  prejudicando.   No meu 
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caso, eu preciso ir hoje, porque tenho de dar aula amanhã.  O horário 

da minha aula amanhã é às 13h, e eu não poderia chegar ao Recife 

mais  tarde,  eu  já  deixei  de  dar  aula  na  terça-feira,  pedi  uma 

substituição para poder  chegar  na terça,  porque hoje  pela  manhã 

também  não  haveria  possibilidade  de  vir.   Essa  parceria  com  a 

empresa  tal  tem  prejudicado.   Nesse  momento,  eu  me  senti 

prejudicada por conta de não poder estar na sequência da reunião. 

Eu me solidarizo com os conselheiros e receberei o relatório e depois 

interajo.  Eu queria que fosse observada essa questão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada pela lembrança.  Isso vai constar nos informes da 

presidência.

Conselheiro João Jorge.  Depois, Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Boa-tarde a todos e todas.  Parabéns pela exposição das ações da 

Ouvidoria.

A  minha  preocupação  continua  sendo  de  darmos  uma 

obra  de  atividades  a  essas  reuniões.   À  medida  que  esses 

depoimentos, esses relatórios são muito extensos, há uma dispersão 

e dificilmente a gente volta aos pontos de pauta.   Como a gente 

recebe o material, eu gostaria que na realidade a gente pudesse ter 

um  tempo  maior  para  as  discussões  estratégicas  e  objetivas  do 

Conselho e que a análise desse tipo de informação pudesse ser feita 

entre uma reunião e outra.  Parece-me que essa é a terceira reunião 

que temos com relatórios da Ouvidoria.   Como é apresentado em 

powerpoint, o tamanho é pequeno e tudo, isso leva a um processo 
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que traz um desgaste muito grande da apresentadora, do que ela 

está nos informado e do que nós precisamos coletar para transformar. 

Algumas  preocupações  que  temos  tido  de 

operacionalidade  e  de  intervenções  concretas,  como  essa  que  o 

Conselheiro José Martins colocou, programas religiosos, programação 

infantil, a abordagem sobre jornalismo, a questão internacional, na 

verdade,  tudo  isso  escapole  das  poucas  reuniões  que  o  Conselho 

consegue ter.  Mesmo com o advento das comissões setoriais.  Quero 

sugerir que pudéssemos dar uma dinâmica diferenciada nas próximas 

reuniões e que esses assuntos que estão sempre voltando ou sempre 

pertinentes pudessem ter  um tempo maior.   Hoje,  há um aqui,  o 

modelo  institucional  da  EBC  e  relações  com  o  governo  federal. 

Quando  começarmos  a  discuti-lo,  na  realidade,  uma  parte  dos 

conselheiros terá que sair.  Obrigado.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigada.  

Conselheiros Takashi.  

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Concordo 

integralmente  com  as  observações  do  Conselheiro  João  Jorge. 

Tentarei ser breve.  

Pegando  carona  na  exposição  do  Conselheiro  Martins, 

muito  boa  e  oportuna,  a  Presidenta  Dilma,  há  cerca de um mês, 

lançou um pacote de fomento à pesquisa e desenvolvimento, é um 

pacote imenso de 30 bilhões de reais, abrangendo diversos setores – 

energia,  petróleo,  biologia,  saúde  etc.  –  e  penso  que  seria  um 

assunto muito importante para que a EBC produzisse uma série de 

programas,  não  apenas  com  intuito  informativo,  mas  para 
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fomentarmos  o  debate  mesmo,  para  que  esses  30  bilhões  sejam 

aplicados da forma mais útil para a sociedade.  

Fazendo  um  pequeno  paralelo,  vários  conselheiros  e 

colegas aqui presentes participaram dessas discussões que tivemos 

sobre a televisão digital e agora sobre o rádio digital.  O que teve e o 

que está tendo de interessante nesse debate do rádio digital?  Um 

debate que a priori era para ser restrito somente aos técnicos, mas 

por um motivo ou outro, principalmente, devido às militâncias das 

organizações  da  sociedade,  o  debate  acabou  saindo  do  foro 

estritamente técnico e ganhou importância social e assim a sociedade 

pôde participar e contribuir etc.  E a própria EBC de certa forma é 

fruto dessa discussão.  Seria muito oportuno se esse recurso imenso 

do Inova Empresa pudesse ser discutido pela sociedade, para que a 

sociedade opinasse sobre as melhores formas de aplicar,  sobre os 

melhores direcionamentos das pesquisas a serem feitos.  Obrigado.  

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES –  Essa  empresa  que  ele  fala  é  a  EPL,  do  Bernardo 

Figueiredo, que era o presidente da ANTT?

O SR. NELSON BREVE (Diretor-Geral) – Embrapii.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS 

FERNANDES – Tem a EPL – Empresa Planejamento e Logística.  Essa 

outra.

O SR. NELSON BREVE (Diretor-Geral) – A que ele está 

falando é a Embrapii.
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CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Inova Empresa.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor-Geral)  –  O  Inova 

Empresa, a empresa que ele falou que está sendo criada no Inova 

Empresa é uma empresa chamada Embrapii e ela é uma organização 

social.  Será.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Conselheiros,  convido-os  para  o  nosso  café.   Em  15 

minutos, nós retomamos.

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

Saibro)  – Conselheiros,  vamos reiniciar  a  reunião com o Item VI, 

desdobramento do debate, modelo institucional da EBC e as relações 

com o governo federal.

Os conselheiros sabem que no dia 20 de março passado 

tivemos  um  importante  debate  do  nosso  roteiro  escolhido  pelos 

conselheiros.  Infelizmente, no dia houve uma queda na internet da 

EBC  e  muitas  pessoas  não  puderam  acompanhar  o  debate  pela 

internet.  De todo modo, o vídeo com a íntegra da atividade já está 

no  espaço  do  Conselho  Curador  no  Youtube,  no  endereço 

www.youtube.com/user/conselhocuradorebc.

No  debate  foi  sugerido  que  déssemos  continuidade  à 

discussão,  como  deve  se  lembrar  o  Conselheiro  Daniel,  pela 

importância do tema, e pelo enfoque que foi dado pelos debatedores, 

o  Conselheiro  Murilo  e  a  Jornalistas  Beth  Carmona,  mediado  pela 

Conselheira Sueli.

Temos  que  decidir,  nesse  momento,  com  relação  a 

encaminhamentos possíveis.  Sugiro que formemos uma comissão de 

conselheiros – até já aventamos essa hipótese na outra reunião –, 

para sugerir.  Ou faremos outro debate sobre o mesmo tema, ou um 

grupo de trabalho que apresentaria sugestões sobre a questão.

Gostaria de ouvi-los.

Conselheiro Daniel?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Nós 

fizemos  uma  boa  súmula  do  debate  e  fizemos  circular,  porque 

infelizmente boa parte dos conselheiros não estava aqui na discussão. 

Segundo  entendi  a  ênfase  geral  do  debate,  foi  no  sentido  de 

criarmos,  ou  lutarmos para  criar,  uma autonomia  da empresa em 

relação ao governo.  Inclusive citaram vários episódios de empresas 

http://www.youtube.com/user/conselhocuradorebc
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públicas  demolidas  imediatamente,  quando  assumem  governos 

contrários  à  sua  existência;  quando  elas  são  visceralmente 

dependentes  dos  governos,  os  governos  podem aniquilá-las  muito 

rapidamente.

Eu  acho  uma  boa  ideia  criar  um  grupo  de  trabalho 

específico, para trazer propostas concretas.

Penso que uma audiência pública se justificaria, inclusive 

não apenas promovida pela EBC.  Evidentemente que modificar os 

termos constitutivos da EBC supõe uma nova legislação.  Então, isso 

passa por uma articulação política muito mais ampla do que apenas 

alguma coisa que venha através da nossa iniciativa.  A gente precisa 

se  articular.   Aliás,  isso  foi  mencionado  no  debate.   Temos  que 

articular  uma  Frente  Parlamentar  que  existe,  que  discute  essa 

questão da mídia pública.

Acho que talvez fosse o caso de propor uma audiência 

pública juntamente com os nossos parceiros.  Enfim, que esse projeto 

não fosse alguma coisa apenas impulsionada pelo Conselho Curador. 

Ele  tem  uma  relevância  tal,  e  para  ser  implementado  exige  tais 

mudanças, que é preciso articular um jogo de alianças muito amplo 

para que essa ideia tenha um mínimo de viabilidade, porque não nos 

interessa  apenas  agitar  politicamente  a  questão  para  que  todos 

considerem que é muito interessante e depois entre nas gavetas dos 

arquivos.  Acho que estamos diante de um horizonte, de uma luta 

muito complexa, e que para que ela se viabilize é preciso que articule 

forças muito diferenciadas, muito amplas.

Daí porque penso que realmente não deveríamos partir 

para uma audiência pública,  em curto prazo, promovida pela EBC, 

mas  tentar  engatar  um  processo  mais  amplo,  que  envolva 

evidentemente o governo, mas que envolva forças muito para além 

do  governo,  que  se  interessem realmente  para  que  a  gente  faça 

surgir  uma  empresa  pública,  ao  mesmo  tempo  pública,  sem  que 
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perca essa característica,  porém autônoma em relação a governos 

eventuais.  Ou seja, é tratar a EBC como uma empresa de estado e 

não uma empresa de governo, como são determinadas profissões, 

como  uma  universidade  pública,  como  a  magistratura,  como  a 

diplomacia.   São  instituições  que  são  estatais,  mas  não 

governamentais; vão para além dos governos.

Acho que esse grupo deveria ter a missão de lançar as 

bases desse processo, mais amplo, de articulação de forças, para que 

a  gente  pudesse  culminar  com um projeto  de  lei  novo,  que  seja 

enviado ao Congresso para aprovação.  É disso que se trata.  Não 

vamos conseguir fazer mudanças substanciais através de mecanismos 

cosméticos.  Temos que ter outra constituição da EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Claro.  Mas a sua posição, então, é que devemos criar esse 

grupo justamente para pensar essas articulações todas?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  E 

inclusive  esse  grupo  ter  autonomia  para  se  articular  com  outras 

lideranças,  parlamentares,  e  de  outros  meios,  especialistas  no 

assunto,  como trouxemos  dois  aqui  na  vez  passada.   Esse  grupo 

estaria,  a  meu  ver,  prestando  contas  mensalmente  sobre  o  seu 

trabalho,  aqui  no  conselho  curador,  para  que  a  gente  pudesse 

acompanhar o grupo e seus trabalhos.

É  assim  que  eu  vejo.   Não  sei  se  essa  opinião  é 

compartilhada pelos demais conselheiros.  Penso que isso é um pouco 

expressão, a meu ver, do debate que houve.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigado.  Conselheira Rosane.  Microfone, por favor.
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CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  –  Toda 

estratégia pública que se torna estratégia de governo, quando muda 

um governo ela vai para um lado ou vai para outro; ela deixa de 

garantir espaço no processo público.  Acho que a Empresa Brasileira 

de Comunicação tem uma riqueza muito grande na sua constituição; 

ela viveu esse processo e merece esse debate, o conselho fazer esse 

debate.

O que eu queria dialogar com a proposta do Daniel e até 

para entender como se faz aqui o processo do conselho, se primeiro 

faz todo esse debate, o conselho constrói uma proposta para, a partir 

disso, fazer esse debate, essa articulação, ou se já vai fazendo essa 

articulação concomitante.

Eu  acho  que  tem  que  fazer  esse  debate.   Eu,  por 

exemplo, sou uma das pessoas que quer estar nesse grupo, já me 

proponho a estar nesse grupo,  é um tema muito importante para 

mim, o debate da política pública.  Só queria entender melhor essa 

proposta, se fazemos esse debate e a partir da experiência vivenciada 

pelo  conselho,  e  a  partir  do  entendimento  do  que  é  essa  política 

pública,  digamos  da  empresa  pública  Brasil  de  Comunicação,  e 

construímos uma proposta no conselho e a partir daí construímos as 

relações com quem é de direito e com quem a gente precisa articular 

para aprovar  uma proposta dessas,  ou se já  vamos fazendo esse 

processo articulado.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Rosane, eu acho que esse grupo vai definir esse tipo de 

estratégia.  Justamente por isso.  O grupo, claro, com a chancela do 

pleno do conselho.  Na minha visão é o grupo que vai definir.

Pois não, Rita.
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CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA  – 

Concordo que este é um dos debates mais estratégicos que estão 

colocados para o conselho.  E não se debate o modelo institucional de 

uma empresa pública como uma empresa de estado sem debater a 

política de estado para a mídia pública.

Então, eu acho que esse debate do modelo institucional 

tem que estar pautado por qual a política de estado para o setor de 

mídia pública, e lembrar que a mídia pública vai além até do que são 

as  empresas  públicas  reunidas  na  EBC.   Nós  temos,  também, 

segmentos  que são da sociedade civil  e  que se reivindicam como 

mídia  pública  também.   A  relação  da  EBC com esses  segmentos, 

também tem que ser discutida nesse grupo.

Essa é minha consideração.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Conselheiro Daniel, mais alguma colocação?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Procurando comentar a sua ideia, penso que o conselho deveria evitar 

antes de tudo elaborar uma posição.  Acho que o conselho deveria se 

transformar numa célula de fermento da discussão – fermentar essa 

discussão.  Claro que ao longo do processo, na medida em que as 

propostas  fossem  começando  a  aparecer,  o  conselho  teria  plena 

liberdade de elaborar uma proposta para discussão.  Mas acho que 

nesse  momento  o  que  o  conselho  tem  que  fazer,  a  meu  ver, 

prioritariamente,  é  definir  algumas  referências  básicas.   Algumas 

referências centrais que nós compartilhássemos todas elas.  Acho que 

algumas delas foram elaboradas, em certa medida, no debate que 

precedeu.
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Esse grupo de trabalho poderia ter como primeira função 

reelaborar  melhor  e  formular  essas  referências.   E  com  elas 

poderíamos começar a tentar desencadear um grande debate com os 

nossos parceiros, que são numerosos; temos um conjunto de mídias 

públicas  muito  diversificadas  nesse  país.   Precisávamos  unir  essa 

gente  toda  em  torno  de  determinadas  referências,  como  os 

parlamentares  e o  próprio  governo.   Acho que os  funcionários  da 

EBC, evidentemente, deveriam também participar desse processo.

O que me preocupa é formar um arco de alianças muito 

amplo,  porque  se  definirmos  uma  proposta  já,  depois  isso  pode 

complicar o encaminhamento.  Temos que constituir uma aliança mais 

ampla possível.   E essa gente toda,  para se unir,  ela tem que se 

sentir participante no processo de elaboração.

Então,  acho  que  devemos  ser  prudentes  em  chegar  a 

conclusões aqui, no conselho; o que nos interessa mais é levantar a 

lebre,  levantar  o  assunto,  fazer  com  que  ele  seja  discutido,  que 

amadureça nesse país uma perspectiva de ter uma empresa pública, 

que realmente tenha autonomia em relação a governos eventuais.

Acho que esse grupo de trabalho poderia ter essa função 

de, em primeiro lugar,  definir  algumas referências,  e,  em segundo 

lugar,  uma  estratégia  para  desencadear  esse  debate.   Audiências 

publicas  provavelmente  motivadas  por  várias  instituições  entre  as 

quais o conselho.  Penso que assim teríamos melhores chances de 

conseguirmos mudanças que favoreçam essa ideia de termos uma 

mídia pública autônoma.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu me associo à posição do Conselheiro Daniel e passo a 

palavra ao Conselheiro João Jorge.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Tenho sempre me preocupado se essa é uma discussão que estamos 

tendo entre o ovo, a galinha e o ovo.  A EBC é uma empresa muito 

recente,  no  modelo  institucional,  político,  público  do  Brasil.   São 

apenas  cinco  anos.   Por  que  eu  digo  isso?   Porque  para  que 

fizéssemos essa discussão do modelo institucional, precisaria que a 

EBC e seus sistemas, tivessem sido apropriados pelo grande público 

para  que  essa  discussão  não  ficaria  restrita  ou  apenas  ligada  ao 

conselho, à própria direção da empresa e à relação com o Congresso 

Nacional.

Eu entendo que este Conselho pode e deve discutir ene 

coisas além da programação.  E essa relação institucional também é 

fundamental  e  importante.   Mas  os  primeiros  passos  da  EBC  até 

agora foram dados com profundo vínculo com o Governo federal.  É o 

Governo  federal  que  estimula  a  criação,  que  recebe  essas 

solicitações,  cria,  mantém  as  dotações;  e  mesmo  que  todos  nós 

tenhamos  queixas  e  críticas,  várias  queixas  inclusive  aos  limites 

orçamentários e de execução financeira, durante um bom tempo tudo 

indica que a EBC deverá ter, na realidade, como sua fonte principal de 

sustentação, esse vínculo com o Governo federal, esse vínculo com o 

governo, esse vínculo com o estado.

E como temos eleição a cada quatro anos, e teremos já 

uma  próxima,  estou  com  o  receio  e  queria  compartilhar  com  os 

senhores  e  com as  senhoras,  se  essa  discussão  nossa,  toda,  ela 

poderá  dar  um  novo  modelo  institucional  seguro,  maduro,  que 

permaneça para o estado brasileiro, para o povo brasileiro,  para o 

sentido de empresa pública, ou se vamos travar uma discussão muito 

ideológica aqui sobre o que é uma TV pública, o que é uma rádio 

pública, o que é uma empresa pública de divulgação.

Caso  a  gente  escolha  essa  decisão  de  tratar  uma 

discussão ideológica,  não tem problema, acho que devemos fazer. 
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Mas  devemos  fazer  diante  da  realidade  mundial  desse  momento. 

Quando  falo  da  realidade  mundial,  estou  falando  da  realidade 

africana, da realidade latino-americana, dos países pobres da Ásia, de 

todos os sistemas de comunicação que estão sendo discutidos em 

todos os lugares do mundo.  Provavelmente nesse momento toda luta 

dos  movimentos  sociais  está  se  esbarrando  nos  meios  de 

comunicação,  seja  na  Venezuela,  seja  em Angola,  seja  na  antiga 

União Soviética, os meios de comunicação passaram a exercer um 

papel fundamental nesses anos depois de 2000.  Em alguns lugares, 

mais  avançados,  em outros  com profundo recuo para uma função 

muito mais conservadora.

A  informação  que  tivemos  agora  que  um  espectro 

religioso ganhou uma concessão no Rio de Janeiro simboliza isso, a 

presença  do  Deputado  Feliciano  na  presidência  da  Comissão  de 

Direitos  Humanos,  contra  tudo  e  contra  todos,  e  contra  o  Brasil 

moderno,  simboliza  também  isso,  a  aliança  entre  o  arcaico,  o 

acadiano,  o  conservadorismo  do  direito  positivo  brasileiro  e  algo 

avassalador.  Não nos enganemos, não; foi a mesma pressão que o 

conselho  encontrou  quando  começou  a  discutir  os  programas 

religiosos na TV Brasil.  Em momento algum dissemos não vai ter, 

mas  começamos  a  discutir  e  aí  o  mundo  desaba,  num  país  que 

constitucionalmente é laico, num país que a luta para chegar a essa 

Constituição foi enorme, e que é um significado importante para o 

povo brasileiro.

Estou  colocando  essa  pimenta  baiana,  soteropolitana  e 

tudo,  para  que  talvez  nas  próximas  discussões  que  deveremos 

continuar  tendo,  porque esse  assunto  é  recorrente,  volta  sempre, 

está sempre presente, a gente comece a pensar o seguinte: é hora 

de amadurecer mais a EBC como empresa pública, mais quatro ou 

cinco anos, é hora de dá-la ao povo brasileiro para que ele tome às 

mãos essas  empresas e diga não mude,  não,  que não quero que 
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mude  isso,  porque  tende  a  qualquer  governo,  de  estado,  do 

município, ou da União, a mudar coisas que lhe incomodam.  Não é 

só o Estado de São Paulo e do Paraná que fazem isso.  Vários estados 

fazem isso; se não fez a TV pública, diminuem as verbas.  Se não 

diminuem as verbas, não muda a forma de procedimento, porque não 

são governos com políticas de estados, são governos com políticas 

partidárias bem definidas antes.

Essa discussão tem muito a ver com esse viés.  Quando 

digo que os movimentos sociais, em todo mundo, enfrentam os meios 

de comunicação, é porque depende do país em que está, depende da 

TV  pública  que  está  assistindo,  ela  fala  numa  direção.   Se  hoje 

acompanhar a TV espanhola, a TV italiana, a TV do Chipre, ela tende 

a dizer que o governo está certo nas medidas que estão fazendo; 

mas vemos milhares de pessoas nas ruas dizendo que não é aquilo. 

Se tomar parte das decisões em Angola,  verá que a proibição de 

cultos de igrejas pentecostais lá se dá dentro de um ambiente do 

Estado.  Idem para o Brasil, idem para a Venezuela agora.  Ou seja, 

tanto  para  a  Venezuela  quanto  para  o  Brasil,  a  disputa  política  e 

econômica está nos meios de comunicação, não está se dando na 

rua, porque é o movimento A ou B.

Então,  esse  modelo  institucional  também  passaria  por 

isso.  Na realidade, o conselho quer, além das atribuições que já tem, 

discutir politicamente, discutir em nível do estado o que é essa TV 

pública,  a  quem  ela  serve,  como  faz.   E  está  aberto  a  receber 

também aí uma profunda crítica ao modelo que adotamos até agora; 

e, ao mesmo tempo, ao conteúdo que ainda está vigorando aí.  Hoje, 

uma das primeiras coisas que perguntei aqui foi sobre os programas 

religiosos.  Temos o programa Nova África, temos os programas de 

crianças,  de  pessoas  com  necessidades  especiais,  mas  temos 

também ainda muitas coisas dentro do Sistema Rádio e TV que são 

profundas distorções, que não é da outra gestão, que não é dessa 
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gestão, é também o olhar que muitas vezes a comunicação tem no 

Brasil.

A primeira notícia de ontem foi “Os Índios Invadiram o 

Congresso”,  “os  índios  invadiram a  Câmara  dos  Deputados”.   E  o 

discurso do Presidente da Câmara foi: essa casa merece respeito.  Na 

realidade, isso é uma brincadeira 513 anos depois, de péssimo gosto. 

“Os índios invadiram o Congresso”, “A Casa merece respeito”.  Não é 

possível, alguma coisa está errada.

Esse  modelo  de  comunicação  precisa  ser  revisto.   “A 

população indígena ocupou a casa do povo”.  Essa seria a matéria 

correta.  “Quinhentos e treze anos depois, parte da população que 

sofreu um genocídio brutal propõe uma cesta de direitos”.  Essa seria 

a segunda matéria.  E não a matéria que se estampou por aí.

Então,  é  um pouco  uma provocação para  que a  gente 

amplie  essa  discussão  do  modelo  institucional  para  algo  também 

pragmático, prático, que possa ser algo que exista e seja aplicado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Vou passar a palavra para a Conselheira Sueli, mas todos 

os  conselheiros  estão  indo  embora.   Então,  vou  colher  voto  dos 

conselheiros.   Vamos  formar  o  grupo  para  discutir  e  apresentar 

propostas?  Sim.  O senhor quer compor o grupo?  A favor?  Muito 

bem.

Conselheiro  Daniel,  que  também  está  se  levantando, 

compõe o grupo?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Posso 

compor.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Rosane compõe o grupo.  Já se manifestou.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Eu  também queria  propor  o  Conselheiro  Murilo,  para  fazer  parte 

desse grupo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Pois não.  O Deputado João Jorge.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  –  O 

deputado vai fazer parte?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que podemos tentar um grupo de cinco conselheiros, 

claro com a colaboração dos demais.

Conselheira Sueli.

CONSELHEIRA  SUELI  NAVARRO –  Só  uma  dúvida, 

João.  Eu fiquei em dúvida aqui.  A construção dos modelos, quando 

se  faz  essa  construção,  reflete  momentos  históricos  e  é  todo  um 

processo.  A minha dúvida é o seguinte: você acha que não devemos 

fazer agora e esperar um pouco o fortalecimento da instituição ou 

você  acha  que  dá  para  fazer  esse  modelo  independente  da 

participação ou não.  Eu concordo com você, não tem como trazer a 

sociedade,  porque  realmente  ela  não  está  organizada  a  ponto  de 

estar participando em todas as esferas, tanto é que nos escapou a 

Comissão de Direitos Humanos.  Escapou e escapou tragicamente. 

Foi  uma  coisa  trágica,  que  não  esperávamos  nunca  que  fosse 
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acontecer.  Realmente foi, para mim, um choque, isso que aconteceu 

dentro do Congresso Nacional.  Mas é um momento histórico.  Como 

você falou, estamos num embate.  Vamos?

É só essa dúvida.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  – 

Rapidinho.   Eu  vou  precisar  sair,  mas  acho  que  a  gente  precisa 

desaguar  todo  esse  processo  de debate  em um grande  fórum de 

comunicação pública.  A gente já viveu alguma experiência, acho que 

já  conversamos  em  algumas  oportunidades  e  podemos  trabalhar 

nesse processo para depois construir esse debate.

Agradeço  a  oportunidade  de  estar  aqui;  e  também 

aproveitar  para  dizer  que  sexta-feira  temos,  em  São  Paulo,  uma 

plenária  do  Movimento  Social  pela  Luta  da  Democratização  da 

Comunicação,  onde  construiremos  um projeto  de  emenda  popular 

para  regulamentação  da  comunicação  brasileira.   Então,  convido 

quem quiser participar dessa plenária,  desse debate, em nome da 

liberdade de expressão.  Obrigado.

Vai ser em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, a 

partir das 09h da manhã até as 18h.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Já  ouvi  a  manifestação de todos.   Parece que ninguém 

discorda com relação à criação desse grupo de trabalho.

Daniel, quando você se afasta?  É a audiência pública.

Você não poderia então assumir a presidência do grupo? 

É isso que quero dizer.  E já que você sugeriu.

Sueli, por favor, eu gostaria de sugerir o seu nome como 

presidente do grupo de trabalho.  Você presidiu o debate.
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Aprovado.

Depois  eu  faço  as  formalidades  do  grupo  e  a  gente 

distribui.

Gostaria  de  aproveitar  o  gancho  da  saída  dos 

conselheiros,  Nelson,  para  te  pedir  uma  informação  sobre  as 

passagens.  Está ficando complicado, porque chega essa hora e não 

consigo discutir  mais  nada e  fico  aflita  e  não conseguimos fechar 

algumas coisas.  É muito cedo.  Cinco e meia.

Gostaria que os conselheiros ouvissem só a informação 

dele.

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

lamento, mais uma vez, a questão do constrangimento.  A empresa 

Euroexpress  teve  dificuldades  até  por  conta,  também,  da  questão 

orçamentária,  que  o  Congresso  segurou  o  orçamento  e  ela  tem 

muitos contratos com a área pública e não estava com orçamento 

liberado.  Mas isso não é desculpa para ela, pois tem que prestar o 

serviço independente disso, e não estava nos atendendo; mas tem 

um processo para sair daquela que ganhou a licitação e ir para uma 

segunda.  Conseguimos desembaraçar isso e vamos ser atendidos, se 

não estou enganado, a partir da semana que vem já não teremos 

mais  esse  problema,  e  a  segunda  empresa  estará  atendendo  de 

forma melhor essa questão das passagens que essa empresa que nos 

atendia  não  estava  conseguindo,  porque  estava  inadimplente  com 

algumas companhias aéreas.

Para a próxima reunião tenho certeza que essa questão 

estará equacionada.  Problemas novos podem surgir, esse antigo eu 

espero que não venha novamente na próxima reunião.  Até porque só 

queria  dizer  que  teve  casos  de  pagar  do  meu  bolso,  algumas 

passagens para que ninguém deixasse de vir.  Está bom?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu sei disso.  Obrigado, Nelson.

Imediatamente eu passo a palavra para você.  E gostaria 

de  solicitar,  só  para  a  gente  pontuar,  como  você  me  pediu.   O 

primeiro item da pauta eram alterações recentes na Direx e futuras 

no organograma da EBC.  Uma coisa sucinta, para ter uma ideia do 

que estão planejando, do que aprovaram.  Por favor.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Nós 

fizemos, de acordo com o processo do desdobramento do nosso plano 

estratégico, um redesenho discutindo com toda empresa, de como 

devemos nos organizar no ambiente de convergência de mídias e da 

necessidade de ter integração a partir da tecnologia, das plataformas. 

E também na parte organizacional.

Na reunião passada eu já havia mencionado que temos 

praticamente três grandes blocos dentro da empresa.  Um de gestão 

e relacionamento, que o Hélio Mendonça já assumiu essa área, que 

coordena  duas  diretorias  –  a  área  de  administração,  finanças  e 

pessoas,  e  a  área  de  negócios  e  serviços.   Também  sendo 

responsável  pela  área  de  relacionamento  propriamente  dito,  lato 

senso,  com  todos  os  setores  da  sociedade,  todos  os  públicos  de 

interesse da empresa, e de comunicação e marketing.

A área propriamente dita operacional, que o Diretor-Geral 

é  o  Eduardo  Castro,  passou  a  supervisionar  três  diretorias,  de 

produção, empacotamento e distribuição e conteúdos – a Diretoria de 

Programação Jornalística,  a Diretoria  de Programação Artística  e a 

Diretoria  de Programação.   Os diretores de produção e jornalismo 

permanecem.   Essa nova Diretoria  de  Programação tem um novo 

diretor,  penso,  a  partir  da  semana  que  vem,  tomando  posse  no 
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conselho de administração, que é o Ricardo Soares.  O Eduardo pode 

dar mais detalhes sobre o perfil  profissional dele.  Ele é quem vai 

cuidar do empacotamento e distribuição.

Nessa nova organização, passam a ter os ramos tanto na 

produção  jornalística  como  artística,  quanto  na  programação,  os 

ramos das nossas plataformas, que esse é o conceito que demos. 

Então, temos o ramo de produção de TV, o ramo de produção artística 

e jornalística, e o ramo de programação de TV; rádio, jornalística, 

artística e programação e plataforma web, entendendo na parte do 

jornalismo também a Agência Brasil, que ela é multiplataforma, mas 

entendendo como plataforma web.  Na produção jornalística, artística 

e de programação.

Esse o conceito, que o Eduardo também coordena uma 

área  de  supervisão  de  toda  parte  de  engenharia,  operações  e 

tecnologia,  voltadas  para  a  operação.   E  coordena  também  os 

superintendentes  regionais,  porque  passamos  a  adotar  a  lógica 

regional, a lógica de ter um superintendente operacional, aquém a 

unidade se submete para que haja agilidade e integração entre as 

áreas operacionais e de apoio operacional, nas unidades regionais; 

isso para que não tenha que vir para Brasília e volta e passa para um 

diretor, passa por uma hierarquia subindo e uma hierarquia descendo.

E  a  Diretoria  da  Presidência,  sendo  responsável  pelos 

órgãos  de  apoio  à  Diretoria  Executiva.   A  Secretaria  Executiva 

cuidando  tanto  da  parte  da  gestão  estratégica,  que  a  Sílvia  está 

coordenando,  quanto  da  parte  da  gestão  corporativa.   Na  gestão 

corporativa, entendido todo relacionamento com os conselhos, toda a 

parte  de  gestão  para  acompanhamento  das  decisões,  o 

monitoramento de que as decisões sejam cumpridas e que as metas 

sejam cumpridas.  E também da parte correcional, como chamamos, 

que é da parte da sindicância, comissão de ética.  Toda essa parte 

está no âmbito da secretaria executiva.
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A  Procuradoria  Jurídica  passa  a  ser  um  órgão  de 

assessoramento da diretoria executiva, e, portanto, a toda estrutura 

da antiga Diretoria Jurídica passa a ser Procuradoria Jurídica.

E o Comitê de Inovação, que conforme explicamos não é 

um órgão fixo, ele é composto por integrantes de todas as áreas da 

empresa, mas para dar à empresa a cultura da inovação lato senso, 

em toda a empresa, em todas as áreas, que é o nosso objetivo de ser 

uma empresa inovadora em todos os campos.

Grosso  modo,  são  essas  as  três  estruturas.   A  parte 

funcional  de  assessoramento  do  Conselho  Curador  ficando 

supervisionada  pela  Secretaria  Executiva,  que  é  uma  forma  que 

acreditamos  mais  adequada,  já  que  trata  do  relacionamento  com 

todos os conselhos.

Grosso  modo  acho  que  essa  é  a  estrutura  que  nós 

estamos  organizando.   Além  da  Ioli,  assumiu  também o  Antônio 

Gonçalves,  que era o Diretor de Patrocínio da Secom, para cuidar 

dessa área de negócios e serviços, antes ocupada pelo Cícero Feltrin. 

E o José Vicentini, que também foi Secretário de Gestão e Normas da 

Secom, cuidado da parte administrativa, financeira e de pessoas.

Essa  é  separação,  temos  uma área  operacional  e  uma 

área de gestão.

Tem alguma coisa que eu esqueci?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que com relação a esse ponto,  não.   Não é,  Dra. 

Sílvia?  Acho que ele esgotou o tema.  

Eu recebo mensagens do pessoal da Secretaria Executiva. 

Mariana  está  doente  em casa,  mas  está  acompanhando.   Ela  me 

lembra aqui, puxa as minhas orelhas, que não estabeleci um prazo 

para o funcionamento desse grupo de trabalho.
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Então,  para  ficar  registrado,  120  dias.   Está  bem?   É 

muito longo?  Noventa dias?  Noventa dias.

Então, fica aprovado.

O que é a tecnologia, heim.  Puxam as minhas orelhas 

mesmo em casa.  Então, são noventa dias o prazo de trabalho para 

esse grupo.  Obrigado.  Obrigado, Mariana.

O Item B, Nelson, seria a situação atual e perspectiva das 

rádios da EBC no Rio de Janeiro e do Edifício A Noite.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Primeiramente, vocês receberam aqui o processo de tombamento do 

Edifício  A  Noite,  o  memorial  que  foi  construído;  o  edifício  e  as 

instalações  históricas  da  rádio  foram tombados pelo  Iphan.   Falta 

homologação, ainda, da Ministra da Cultura, mas a decisão técnica já 

está tomada.  Portanto, consideramos o edifício tombado, uma luta 

que o Eduardo foi o capitão, o líder dessa empreita.  Quando tivemos 

as  dificuldades  financeiras  nos  obrigaram  a  buscar  recursos  para 

poder participar do consórcio de reforma e restauração do edifício. 

Ele é da União, mas predominantemente, cerca de três quartos do 

edifício são do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

Nós ocupamos três andares e tem um quarto que temos um litígio, 

como chamamos, com o INPI, em relação ao décimo oitavo andar.

Nós fizemos o processo de tombamento e vamos atrás 

dos recursos para fazer.  Estamos em negociação com a prefeitura. 

Nós fomos buscar apoio da Prefeitura do Rio, já que o Porto Maravilha 

tem sido um empreendimento bem sucedido no Rio de Janeiro.  E 

apoio privado para a reforma desse edifício, tendo em vista que o 

INPI  até  perdeu  os  recursos  orçamentários  por  causa  do 

tombamento.  Ele tinha recurso para fazer o projeto básico o ano 

passado e em função do tombamento a CGU tem outro procedimento 
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para  projeto  básico  de  edifícios  tombados  e  com  isso  acabou 

perdendo os recursos orçamentários.  Como também não dispomos e 

essa é uma obra de no mínimo cem milhões de reais,  por baixo, 

fomos buscar apoio do prefeito para eventuais patrocinadores.

Estamos  numa  negociação  com  a  prefeitura;  talvez 

envolva a Secretaria de Patrimônio da União, para ter apoio para a 

restauração, e nosso objetivo é ter, nesses andares superiores, dando 

certo a ideia de que talvez esse prédio se transforme num hotel, de 

termos  o  Museu  do  Rádio  lá,  que  é  uma  demanda  nossa  e  a 

possibilidade  de  digitalização  de  todo  nosso  acervo,  e  de 

disponibilidade  pública  de  todo  esse  acervo  histórico  da  Rádio 

Nacional.

Nós fizemos a migração da Rádio Nacional e também da 

Rádio MEC.  O Rádio MEC com problemas estruturais também, no seu 

prédio.  Já vínhamos trabalhando para essa mudança; e aí é outra 

situação,  também temos um processo de tombamento para tentar 

buscar recursos.  A questão do processo de tombamento é que há 

recursos, no BNDES, por exemplo, que só disponibiliza recursos para 

restauração dos prédios ali  no Rio de Janeiro, não tem outro tipo, 

nesse caso a política dele é essa.  Então, estamos em busca disso, e 

independente disso, já estamos iniciando o projeto para a reforma do 

prédio da Rádio MEC.  Já estava em processo de mudança quando 

houve uma inspeção do Ministério Público do Trabalho.  Tanto que 

estava que ia começar a mudança no dia da inspeção.  Isso foi até 

numa sexta-feira, e a mudança aconteceu no final de semana.  Já na 

segunda-feira não tinha mais ninguém no prédio, porque já estava 

tudo encaminhado.  Se não tivéssemos encaminhado as coisas, não 

teríamos conseguido fazer no fim de semana.  Fizemos, e com todo 

sucesso.

Eu  já  falei  em  outra  reunião.   Essa  é  a  situação  em 

relação à estrutura física.  Estamos discutindo, no âmbito da questão 
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do grupo do rádio digital, para entender o caminho que vai nos levar, 

depois,  à  tomada de decisão em relação a  como vai  ser  a  nossa 

estratégia para o rádio.  Por enquanto a nossa estratégia para o rádio 

é formar a Rede Pública de Rádio, tal qual formamos a Rede Pública 

de Televisão.  Esse é o nosso empenho, e formamos a da Amazônia e 

estamos a caminho de forma a do Sul.

Essa  é  a  linha  com  a  qual  estamos  trabalhando  no 

momento.  Definida uma política para a questão do rádio digital, nós 

vamos  discutir  uma  política  do  posicionamento  da  empresa  com 

relação a seus veículos no novo ambiente digital.  Enquanto não tiver 

isso, é muito inseguro fazer algo, até porque pode ser que não haja 

mudança alguma.  Aí  é  um caminho.   E se a mudança for  muito 

radical em relação a isso o caminho é outro.

Então, estamos aguardando o desfecho dessas consultas 

que o Ministério das Comunicações está fazendo, e dos testes que ele 

está fazendo para definição do que acontecerá com o rádio digital.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que os testes estão sendo feitos desde quando nasci. 

Os testes do ministério, é uma coisa inacreditável.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Agora 

começaram outros.  Termina um e...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Nelson,  o  próximo  questionamento  que  eu  queria  que 

informasse,  é  a  respeito  dos  programas  da  faixa  da  diversidade 

religiosa.  Todo mundo acompanhou e você também, a luta que foi o 

debate, a aprovação e depois as ações na justiça, contra o conselho 
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etc.  E agora fechamos o acordo e estamos dependendo da produção 

e da colocada no ar dos programas.

Eu queria que você desse uma informação ao conselho, 

sobre perspectivas etc.  

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Gostaria 

que estivesse melhor.  Nós formamos uma comissão, até porque no 

final  do  ano  passado  o  conselho  nos  demandou  isso,  para  dar 

celeridade a esse processo.   Essa comissão vem acompanhando e 

estamos na fase final do projeto básico que dá início a um processo 

para contratar um pitching.  O nosso problema básico é, e acho que 

já  falei  isso  em  reunião  passada,  não  tenho  certeza,  que  a 

contratação de um programa, do  pitching, e passamos por isso no 

Nova África duas vezes e não queremos passar por mais nenhuma, 

nem para a próxima do Nova África e nem para outros.

 O problema é que se contratam 26 programas e depois 

quer fazer uma nova série, tem que fazer um novo pitching.  Aí faz 

um novo  pitching,  se  dá  outra  empresa,  olhar  que  se  tem sobre 

aquilo muda completamente.  Quando são outras pessoas olhando, é 

outro programa, muda.  Pode ser que muda para melhor, pode ser 

que.  Mas o olhar é diferente.  E a gente quer manter um olhar, e não 

que a cada  pitching que se tenha que fazer,  a cada 26 episódios 

tenha que fazer, sem contar o processo do pitching.  O pitching é um 

concurso público previsto na Lei n. 8666.  Portanto, não é a EBC que 

faz  as  regras  dele,  tem as  regras  que  ela  precisa  obedecer,  das 

licitações mesmo.

Foi feito um mapeamento aqui.  Não significa que isso vá 

ocorrer,  porque aqui está previsto prazo, e pode ser que ninguém 

recorra, mas no limite, são 147 dias da publicação do edital até a 

proclamação final.  Se todo mundo recorrer nos prazos de recursos 
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que são dados para se fazer.  Você pode apertar uma coisa aqui ou ali 

nas coisas que dependem de nós, que podemos fazer, mas isso são 

prazos curtos em relação a isso.  Pode ser menos?  Pode ser menos. 

Se não tiver nenhum recurso.

Aqui tem um cronograma que depois posso passar para 

vocês, que é o que está previsto na legislação.

Agora, são 147 dias.  Estamos quase para o edital ficar 

pronto.  Era uma questão jurídica, e esta sendo concluído um parecer 

que coloca a possibilidade de, ganhando uma empresa, ao colocar no 

projeto  básico  a  previsão  de  possibilidade  de  renovação,  caso  eu 

queria contratar outros episódios,  isso seja possível  sem que haja 

uma contestação judicial que depois teremos que pagar com o nosso 

patrimônio se isso não for acolhido pelos órgãos de controle.

Esse é o cuidado que estamos tendo, de procurar fazer 

uma coisa que ao mesmo tempo não vamos ter que daqui  a seis 

meses  fazer  outra,  para  contratar  uma  nova  série,  e,  ao  mesmo 

tempo, algo que nos dê garantia para que depois não venha alguém 

contestar e a gente ter que passar por aquelas coisas que vemos nos 

jornais, que tem que devolver o recurso aos cofres públicos.

Essa é a questão.

Agora  a  situação  é  mais  difícil,  porque  a  área  de 

produção, e aí o Rogério pode ter mais detalhes em relação a isso, 

também, a partir da assinatura do contrato até a exibição final, ela 

tem todo um processo de acompanhamento e controle, e a previsão 

disso é que dure de quatro  a cinco meses,  entre a  assinatura do 

contrato e a exibição dos primeiros episódios.

Então, estamos falando de fim do ano.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Acho que não, que no ano que vem.  Tudo vai acontecer em 

2014 neste país, inclusive os programas religiosos.

Eu queria saber só assim.  Eu sei que você tem a maior 

boa  vontade,  a  equipe  também,  mas  será  que  não  poderíamos, 

Nelson, nesse momento estabelecer um marco zero?  Assim, um dia 

zero para podermos acompanhar, evidentemente que cumprindo os 

prazos legais.  Se não vamos ter que voltar a esse tema de novo, o 

conselho vai ter que te cobrar de novo.

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

fazer  uma  coisa  diferente,  que  é  uma  coisa  que  eu  cobrei  da 

comissão  de  acompanhamento  que  eles  não  vinham  fazendo 

exatamente  dessa  forma.   Eu  assumo  um  compromisso  de 

semanalmente  informar  ao  conselho  curador  os  passos  que foram 

dados naquela semana, o que andou, o que não andou e porque não 

andou, se não andou.

Então, a cada semana, já a partir da próxima semana, já 

vamos dizer o seguinte: olha, o jurídico aprovou o projeto básico, ou 

foi publicado o edital, foi feito isso ou aquilo.  E a cada semana para 

que  o  conselho  tenha  esse  acompanhamento  pari  passu  de  tudo 

aquilo que estamos fazendo.

Eu  coloco  dentro  dessa  mesma  questão  a  terceira 

temporada do Nova África também, que estamos acompanhando para 

que  as  coisas  andem,  mas  que  ficou  dentro  da  mesma  questão, 

porque  foi  a  partir  de  não  termos  a  possibilidade  de  fazer  a 

prorrogação  do  Nova  África  no  final  do  ano  passado,  que  fomos 

buscar, com os advogados da empresa, os argumentos para que não 

tivéssemos mais essa situação de ter que fazer a cada seis meses um 

pitching que demora um ano.  É algo assim.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O Conselheiro Strozi pediu a palavra, por favor.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Na verdade é uma dúvida, Nelson.  Eu queria colocar dois pontos, 

mas o primeiro especificamente a respeito da faixa de diversidade 

religiosa.   Minha  dúvida  é  assim.   Esse  entrave  jurídico, 

principalmente relacionado ao  pitching,  ele está relacionado a qual 

dos três grupos, mais ou menos, que tinham sido pensados para a 

faixa  de  diversidade  religiosa?   Aquele  que  as  três  religiões 

majoritárias  produziriam  um  conteúdo  de  acordo  com  o  delas 

mesmo?  Ou a segunda faixa?

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  –  São  os 

dois.  O Retratos e o Panorama.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Essa é minha dúvida.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Os dois, 

Retratos e Panorama, nós tomamos a decisão de fazer por pitching. 

Poderíamos fazer de outra forma, que começamos a estudar, mas que 

eu insisti com o jurídico que desse parecer escrito, que foi solicitado 

na reunião de segunda-feira da diretoria, por determinado diretor, e o 

jurídico está concluindo esse parecer escrito.  Eu sei que ele vai ser 

favorável  a  que  a  gente  possa  fazer  um  contrato  que  preveja 

renovação na modalidade  pitching.  A outra forma que pensamos é 

no caso do Banco de Projetos, só que aí foge um pouco à coisa do 
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nosso  controle,  porque  o  Banco  de  Projetos  é  para  produção 

independente.   Então,  entramos  com  janelas  de  exibição,  com 

licenciamento  propriamente  dito.   E  embora  tenha  cláusulas 

acordadas recentemente com a Ancine, que não entendia que somos 

diferentes  de  uma  televisão  privada,  que  temos  que  preservar  o 

interesse público, os nossos princípios, o que está em nossa lei, que 

não podemos dizer faça produção independente e eu coloco o que 

você quer.   Não é desse jeito.   Então,  a Ancine entendeu,  e  tem 

cláusulas  que  prevê  certo  controle  editorial  nosso  e 

acompanhamento, e até a possibilidade de não querermos o produto 

e não pagarmos por ele.  Nessa outra modalidade.

Só que no limite,  se tivéssemos alguma dificuldade aí, 

teríamos que fazer a modalidade.  O meu medo era voltar ao zero, lá 

atrás, e aí fica igual àquele jogo, volte não sei quantas casas, volte ao 

início do jogo.  Era voltar ao início do jogo.

Com esse parecer que o jurídico disse que vai dar na linha 

do  que  eles  haviam  informalmente  conversado  anteriormente, 

acredito que devemos prosseguir com a modalidade de pitching.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Perfeito.  É que então, relacionado àquele primeiro grande grupo das 

três religiões majoritárias, a produção desses programas fica a cargo 

das próprias instituições?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Sim.  Sim.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Deixa eu 

dizer  em relação  a  isso,  que  também já  oficiamos  para  que  eles 

enviem as propostas ao Comitê da Diversidade Religiosa.  Eu não sei, 
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pedi para reforçarmos, mas já fizemos isso e preciso cobrar, porque 

isso já tem noventa dias ou mais, que enviamos ofício para elas para 

reforçarem.

Penso  eu,  não  sei,  acho  que  a  questão  é  complexa. 

Existe  uma  decisão  da  justiça,  que  não  foi  cassada,  embora  não 

tenhamos um problema parlamentar.  Mas ainda existe uma decisão 

da justiça, que nós temos que trabalhar para derrubá-la em segunda 

instância, para que a gente mantenha que temos que ter o direito de 

ter  na nossa programação aquilo  que é do nosso interesse e não 

externo.

Agora,  em  vindo  a  proposta,  já  está  acertado,  e 

precisamos saber se aquilo que está pactuado vai se concretizar na 

hora de assinar, porque queremos a assinatura de que qualquer que 

seja  o  programa,  mesmo  desses  que  permanecem,  que  se 

comprometam a não desrespeitar os nossos princípios – e isso por 

escrito, porque não existe nenhum documento formal em relação a 

esses programas hoje.  Tem uns que são desde quando Brasília foi 

fundada,  como a  Missa  na  Igrejinha,  desde  a  época  do  Juscelino 

Kubitschek.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Se recuperarmos as discussões havidas no Comitê Editorial, 

isso foi discutido e acordado literalmente.

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

mesmo.  Temos que fazer com que isso seja preservado.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Posso terminar?  Obrigado.  Eu entendi perfeitamente, porque muitos 
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funcionários têm me procurado para tentar tirar essa dúvida e eu não 

tinha essa informação tão clara assim.

O  segundo  momento  seria  em  relação  à  proposta  de 

redesenho.   A  proposta  de  redesenho  de  fato  foi  informada  para 

todos os trabalhadores, mas ela é bastante complexa.  Confesso que 

eu tenho me debruçado em cima dela e quando vou explicar para a 

pessoa que me pergunta já esqueço, porque tem uma diversidade de 

ações ali que não são simples.  A Secretaria Executiva, na figura da 

Sílvia, sempre foi muito simpática em ter atendido qualquer tipo de 

dúvida que a gente tenha, mas eu acho que é mais complexo do que 

uma simples explanação.

Então, acho que seria muito interessante os trabalhadores 

da empresa receberem essa mesma explicação didática que foi feita 

aqui para o conselho, porque de fato essa estrutura vai mexer no dia 

a  dia  das  pessoas  que  trabalham  aqui  dentro,  além  do  outro 

redesenho que está sendo feito,  e esse agora oneroso,  que ainda 

trará  outras  modificações.   Então,  acho  que  seria  importante 

especificar isso para os trabalhadores.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Foi bom ter 

falado, porque esqueci dessa parte na hora que estava dando essa 

explicação.   Essa  mudança  conceitual,  nós  já  promovemos  em 

regimento interno, portanto está valendo, só que ela tem lacunas, 

porque estamos num processo de absorção da SERP,  troca de mil 

funcionários, força de trabalho toda sendo trocada.  Só que a área de 

gerência e coordenação da empresa precisa demandar mais  sobre 

isso.   Só que isso tem um custo,  demandar mais,  temos que ter 

aprovação  do  Ministério  do  Planejamento.   E  embora  isso  esteja 

dentro do nosso acordo para absorção das atividades da SERP, dentro 

do limite do contrato de gestão, precisamos dar sustentação a isso.
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Então, estamos fechando a proposta, que não sabemos se 

vai ser aprovada, estamos falando em cento e poucas funções entre 

gerências  e  coordenações  que  vamos  solicitar  ao  DEST, 

fundamentando  que  entendemos  que  são  importantes,  já  que  a 

empresa ganhou essa dimensão, agora, com a incorporação da SERP. 

E quando ela fazia as atividades, tinha lá os seus coordenadores e 

gerentes  que  coordenavam as  equipes.   Agora,  precisamos  ter  o 

nossos,  EBC, no Rio de Janeiro,  principalmente São Paulo.   E nas 

áreas novas que foram criadas dentro da empresa, como Maranhão.

Então, é isso que estamos trabalhando com o DEST.  Essa 

parte onerosa que o Guilherme está falando é a parte que estamos 

fechando  agora  e  vamos  pedir  autorização.   Isso  deve  demorar 

alguns  meses  até  ser  autorizado.   E  a  partir  daí,  se  não  for 

autorizado, vamos ter que reorganizar com os cargos atuais.  Se for 

autorizado, vamos  reorganizar de uma maneira que vai ficar mais 

suave – eu acredito.   Mas essa reorganização, evidentemente que 

vamos  comunicar,  porque  estamos  fechando  ainda.   E  criar  a 

expectativa, se formos pegar toda demanda do pessoal, a coisa ia 

fichar muito inchada no nosso ponto de vista.

Então, na hora que estiver fechado, pacificado dentro da 

diretoria,  aí  vamos  fazer  a  comunicação  desse  desenho como um 

todo.  Da proposta, porque nem sabemos se vai ser aceito.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA – 

Minha  colocação  é  no  sentido  da  faixa  de  diversidade  religiosa. 

Quando  estávamos  fazendo  os  estudos,  vimos  que  algumas 

emissoras  públicas  dos  estados  tinham  programas,  ou  faixa  de 

diversidade religiosa.  E naquele momento, como pensamos em fazer 

os programas na EBC, ninguém cogitou de articular com essas outras 

agências, uma parceria para esses programas passarem na televisão.
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Então, já que vai demorar muito, pela sua colocação aqui, 

eu  acho  que  não  podemos  esperar  tanto  assim,  porque  há  uma 

expectativa do povo que foi audiência e tudo o mais.  Sugiro que haja 

um estudo da EBC no sentido de ver que parcerias podem ser feitas 

para esses próximos meses a gente já possa ter  alguma coisa na 

televisão, na faixa de diversidade.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Na verdade 

essa  proposta  chegou a  surgir  lá  atrás,  logo  no  início  quando eu 

assumi.  Na Bahia, acho que foi até o João que tinha mencionado, 

chegamos a conversar com o Pola, chegamos a cogitar isso naquela 

época.  Depois a proposta acabou derivando para o que aconteceu. 

Mas gostei da proposta, já vamos articular para ver se conseguimos 

isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O Conselheiro Takashi quer falar?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Só acho importante 

que seja comunicado não apenas ao conselho, mas àquele conjunto 

de entidades que participaram do conselho da diversidade religiosa, 

não somente dos ministérios, mas todas as ONGs que participaram 

das reuniões aqui, deveriam ser informadas regularmente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – OK.  Nelson, você me conhece bem, sou muito objetiva em 

algumas  coisas,  na  maioria  das  coisas.   Para  evitar,  usando  uma 

palavra sua, não de agora, mas de outra hora, espasmos, que a coisa 

vá para os espasmos.
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O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Essa 

palavra eu tomei do Daniel.  É dele.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas eu achei bom.  Para evitar espasmos com relação a 

essa questão, será que a gente não pode.  Não estabelecer, não é 

uma  coisa  definitiva,  mas  sugerir  que  até  a  próxima  reunião  do 

conselho, dia 15 de maio, o edital esteja pronto e na praça.  Editado 

ou publicado, alguma coisa assim?

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

gosto de prometer nada que não depende de mim especificamente. 

Eu acho que isso é possível.  Agora, posso te dar essa resposta na 

semana que vem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas o edital não depende só desse parecer, ou não?

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

básico não está concluído e depende desse parecer.  Eu preciso só 

saber quanto tempo que precisa para as medidas todas.  Eu acho até 

possível, mas não queria me comprometer sem consultar quem de 

direito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Mas o esforço vai ser nesse sentido?
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não, com 

certeza.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu acredito que sim, com certeza.

Mais alguém?

Eu gostaria, Nelson, que você fizesse um breve informe 

sobre a sua reunião com o Ministro Paulo Bernardo, a respeito da 

faixa dos 700 megahertz, e diálogos com o Minicom, Anatel, etc.  Por 

favor.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  – 

Rapidamente, antes disso, uma coisa que responde a uma colocação 

do  Conselheiro  Takashi.   É  a  questão  das  diretrizes.   Se  eu  não 

tivesse  conversado  com  ela,  ia  parecer  que  estou  aqui.   Mas 

conversamos ontem justamente sobre isso e a reunião de junho era 

justamente  quando  estávamos  sugerindo,  porque  estamos 

trabalhando 2014 e propusemos que o conselho apresentasse uma 

proposta de diretrizes para trabalharmos pensando no orçamento de 

2014.  Então, é absolutamente dentro do tempo.  Acho que isso pode 

ser trabalhado nas câmaras e o conselho formaliza isso na reunião.  A 

ideia é fazer um balanço do trimestre em maio, sobre a execução.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Que  seja  distribuído  para  os  conselheiros,  e  em junho 

possamos.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Junho, as 

diretrizes;  setembro,  outro  balanço;  outubro,  já  com o orçamento 
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enviado ao Congresso, para saber se coube as coisas lá e a gente 

redimensionar para dentro daquela linha que a gente vem discutindo, 

não ter que só no plano de trabalho o conselho se manifestar sobre 

isso.   Então,  teremos  duas  oportunidades  anteriores,  dentro  da 

construção.  Agora, trabalhamos para construir junto com o conselho 

as prioridades anuais na área de conteúdo da empresa.

Em relação aos 700 megahertz, vou procurar ser bastante 

objetivo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  –  Desculpem,  mas  os  conselheiros  precisam  de  alguma 

informação sobre essa questão, o que é a faixa ou o que está sendo 

discutido?  Acho que não, todo mundo sabe.

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

a gleba – lembro do Daniel Hertz, reforma agrária no ar –, a reforma 

agrária no ar está acontecendo não sei se da forma que ele colocou.

Mas em função de que a plataforma móvel celular está 

virando, no mundo inteiro, a grande provedora das telecomunicações 

e a tecnologia avançando cada vez mais para conseguir compactar e 

transmitir conteúdos audiovisuais por telefonia celular, o governo está 

licitando, como isso já aconteceu na Europa, Ásia, Estados Unidos, 

uma  faixa  que  hoje  está  destinada  à  radiodifusão  ele  pretende 

destinar  às  telecomunicações  como  uma  estratégia  de 

desenvolvimento.

Essa  faixa  é  onde,  na  discussão  da  TV  digital,  foram 

alocados os canais públicos, os quatro previstos no Decreto  5820, 

canal do Poder Executivo, da Cultura, da Educação e da Cidadania, 

mais outros canais, como os Legislativos, Comunitários, etc.  , dez 

canais na faixa entre 60 e 69.
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E agora a possibilidade de licitação dessa faixa, seriam 18 

canais digitais de 6 megahertz licitados, que ficaria até a faixa do 

canal 51,  de 14 a 51, para a radiodifusão digital,  televisão digital 

nesse caso específico.

Estamos numa batalha, porque nós, por falta de recursos, 

pelo  pouco  tempo  de  constituição  da  empresa,  não  conseguimos 

construir, como a Conselheira Rosane observou, não temos em todos 

os lugares as nossas geradoras.  E acho que a estratégia de parceria 

da rede é a melhor, porque é muito melhor ter a programação local, 

que dialoga, acoplada a certa programação nacional, mas que dialoga 

com o público local.   Mas não estamos em todos os lugares, nem 

porque  não  temos  todos  esses  parceiros  em  todos  os  lugares, 

parceiros  no  campo  educativo,  e  do  ramo  da  radiodifusão. 

Universidades  e  tal,  mas  são  coisas  experimentais  e  não  atingem 

grandes públicos, e que também tem recursos e outra missão.

Para construir essa rede foi pensado em ter um operador 

nacional da rede pública digital, que poderia ter sido constituído.  Se 

tivesse sido constituído antes, e agora tivesse que desocupar essa 

faixa, ia ter que fazer tudo de novo, porque são outros geradores, às 

vezes até outros locais onde se coloca uma torre e uma antena.  Não 

importa.  Eu sou assim, o passado é o momento em que se aprende e 

agora vamos olhar  para frente.   Nesse olhar  para  frente  estamos 

batalhando  para  que  o  estado  tenha  o  espaço  do  campo  público 

preservado  no  limite  que  for  possível.   E  foi  essa  a  nossa 

manifestação na audiência pública da Anatel, e isso que defendemos, 

achamos  que  deveria  ter.   Sabemos  das  questões  de  dificuldade 

técnica, de dificuldade política, muitas vezes.

Tivemos um mal entendido em função de declarações que 

eu  dei,  declarações  que  o  Ministro  Paulo  Bernardo  deu.   Depois 

conversei  com  a  Ministra  Helena  Chagas,  demonstrando  a 

preocupação, ela articulou uma conversa nossa – eu, Ministro Paulo 
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Bernardo,  Secretário  de  Radiodifusão  Genildo  Lins,  e  o  chefe  de 

gabinete  da  ministra  que  estava  aqui,  o  Augusto  Pestana  –,  e  o 

ministro me autorizou a dizer justamente aquilo, ele reiterou aquilo 

que de certa maneira já tinha dito, mas eu quis ouvir dele próprio e 

não por intermédio da imprensa.  Por exemplo, todos os canais que 

estão  no  ar  estão  assegurados;  segundo,  onde  não  for  possível 

assegurar pelo menos o espaço mínimo para o campo público, que ele 

vai licitar menos.

Eu  sempre  tive  a  preocupação,  porque  falava  de 

Campinas.  Não é a preocupação da TV Câmara, por exemplo, porque 

eles  conseguiram  uma  consignação  lá.   Aliás,  essa  questão  das 

consignações  também  foi  uma  coisa  que  ficamos  esperando, 

esperando o operador digital e não solicitamos as consignações, até 

porque tem um prazo de seis meses para ter um projeto e colocar em 

funcionamento e não tínhamos recursos, como ia fazer o pedido.  Só 

que quando  eu vi que essa discussão estava chegando lá, tomamos 

as providências e pelo menos aquilo que nos compete, que são os 

quatro canais do Decreto 5820, pedimos todos eles para consignação 

para  as  cidades  com  mais  de  100.   000  habitantes,  porque 

acreditamos que nas outras não haverá problema, há campo, e o 

ministro também considera que há espaço para caber mais campo 

público lá.

Ele também tem o compromisso de que o setor abra mão 

do  recurso  da  nossa  contribuição,  que  ganhamos  em  primeira 

instância,  e  eu  propus  que  ele  também  estabelecesse  como 

contrapartida  do  setor,  em  licitando  a  faixa,  que  o  setor  de 

telecomunicações financie o operador nacional da rede pública digital. 

Que  esteja  previsto  nas  contrapartidas  que  o  setor  terá  que  dar, 

porque ou ele vai pagar ou vai dar algum tipo de contrapartida que o 

governo vai estabelecer, seja na questão da universalização da banda 

larga,  ou  seja  em  outro  campo.   Estamos  pedindo  para  ser 



109

acrescentada essa parte e ele vai levar essa discussão para dentro do 

Governo, para ver se há possibilidade disso ser atendido.

Resumidamente,  acho  que  é  essa  a  questão,  temos  a 

preocupação, sim e estamos brigando fortemente dentro do governo 

para  preservar  para  o  campo  público  a  maior  fatia  do  espectro. 

Sabemos  que  é  difícil  em algumas  cidades,  mas  vamos  continuar 

batalhando por isso.  

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Obrigado, Nelson.  Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Esse  tema  é  de 

extrema importância, mas a sociedade civil tem se organizado para 

tentar de alguma forma participar do debate.  Eu acho que existe 

uma série de questões que não estão esclarecidas, que precisariam 

ser esclarecidas.

Primeiro existe a proposta então que se levem os canais, 

principalmente  os  canais  públicos,  para  a  faixa  de  VHF;  e  aí  eu 

colocaria a primeira questão: os receptores que estão à venda no 

Brasil sintonizam canal VHF digital.  É preciso serem feitos testes de 

laboratório, e não me consta que alguém tenha feito isso.

Outro problema.  Onde que esse problema dos 700 mega 

pega?  Eu estava lendo o artigo da Globo, embora tenhamos uma 

ampla área rural, ou cidades afastadas que não têm TV digital etc.  e 

tal,  mas  não  é  que  vai  pegar,  os  700  megas  vai  pegar  onde  o 

espectro está congestionado.   Ou seja,  São Paulo,  Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, nas grandes metrópoles que existe esse problema.

E  justamente  nessas  regiões,  o  VHF  também  está 

congestionado.   Então,  essas  questões,  toda  vez  que  vejo  uma 
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entrevista, um depoimento, me parecem que são questões que não 

são esclarecidas.

E  um terceiro  ponto.   Será  que as  teles  querem?  Eu 

estava procurando uma matéria e por acaso topei uma entrevista do 

CEO da Telefônica Latino America, Sr. Santiago Valbuena, que ele fala 

assim: a Telefônica não quer  os 700 megahertz  agora.   Por  quê? 

Porque  eles  acabaram  de  pagar  uma  verba  bastante  alta  da 

frequência  de  2,5,  e  acham que  não  é  hora  de  gastar,  logo  em 

seguida, não tem condições de gastar logo em seguida para adquirir 

os  700  megas.   Ora,  se  as  telefônicas  não  querem  e  nós  não 

queremos, então quem que quer esse espectro?

Então,  acho  que  tem  muita  coisa  nesse  debate  que 

precisa ser esclarecido.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Em relação 

ao VHF, queria dizer o seguinte.  A partir de manifestações que fiz em 

relação a isso, dizendo sobre o desconforto em relação a algo que 

não está testado ainda, e em relação a isso o ministro foi muito claro 

para dizer que não estamos oferecendo VHF para o campo público. 

Não estamos.  Nós vamos oferecer o  VHF para difusão, sim e acho 

que muita  gente  vai  querer,  porque o  VHF ainda vai  ser  um filet 

mignon de interesse do campo da radiodifusão.

Se avançar, se tiver disponibilidade para os móveis, se e 

se, pode ser que seja interessante para nós.  E aí vamos decidir.

Mas  antes  disso  é  temerário  efetivamente,  nós  que  já 

fomos mal em aceitar os 60 a 68, que estava numa frequência que 

internacionalmente  já  se  imaginava  para  essa  disponibilidade  da 

quarta geração da telefônica móvel.
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Estamos  com  esse  desconforto  e  o  ministro  já  deixou 

claro  que  não  estamos  oferecendo  o  VHF  para  o  campo  público. 

Ponto.

Em relação à questão da Telefônica, na audiência pública 

ela sinalizou que está querendo meio que trocar.  Se ela ganhar os 

700,  deixa  o  2.   5.   Por  quê?   Porque  o  2.   5  é  muito  mais 

investimento, muito mais dificuldade de pegar licença para colocar 

torre nas grandes metrópoles.  A dificuldade para qualquer um, nas 

metrópoles, mais especificamente, vai ser grande no 2.5.  Inclusive a 

questão deles  são as  contrapartidas,  a  indenização,  porque temos 

que ser indenizados.  É como se fosse uma desapropriação.  Estamos 

sendo desapropriados, tem que ter uma indenização equivalente à 

nossa perda.  Quem vai fazer?  Não é o estado, nesse caso, é quem 

ganhar a licitação que está sendo proposta.

Então,  há uma discussão.   A  impressão que eu tenho, 

embora haja um desejo do desfecho disso ainda este ano, mas é uma 

coisa complexa.  A consulta pública da Anatel, só sobre a questão da 

canalização,  que deveria  ter  sido encerrada na segunda-feira,  eles 

prorrogaram  por  mais  vinte  dias.   A  gente  já  mandou  a  nossa 

proposta,  eletrônica,  mas  não  mandamos  a  escrita  porque  eles 

prorrogaram.  No domingo vencia o eletrônico e mandamos dizendo 

que  “exceto  os  canais  do  Decreto  5820.”  E  aí  colocamos  nossos 

questionamentos: só depois de ter feito todos os testes para mostrar 

que  não  interfere,  que  não  sei  o  que,  tal  e  tal,  que  não  vai  ter 

interferência da telefonia nos canais de televisão.  Colocamos três 

pontos  que  achamos  importante  defender,  porque  sabemos  que  a 

ABERT cobre todos os outros questionamentos.  Apenas essa questão 

que é comum entre nós e a ABERT, sobre os testes; o resto é cada 

um  no  seu  interesse,  porque  eles  querem  os  canais  secundários 

também,  querem possibilidade  de  novos  canais  etc.   Eu  também 
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quero os mesmos.  E aí começa a ter divergência de disputa pelo 

mesmo espaço.  Aí é cada defendendo o seu lado.

Agora,  só  com  todos  os  testes  feitos  que  podemos 

acolher.  E esses testes talvez demorem.  Não sei se vão conseguir 

fazer no curto tempo.  Acho que são meses ainda que essa discussão 

ainda  vai  correr,  porque  depois  que  a  Anatel  fizer  o  processo  da 

canalização etc.  ,  aí o ministério vai ter que fazer o edital, vai ter 

que ter audiência pública, consulta pública.  Esse é um processo que 

demora um tempo.

E o  problema é que aí  ficamos na mesma situação do 

rádio.   Na  audiência  pública  da  Anatel,  eu  comecei  dizendo  o 

seguinte: ontem eu recebi um boleto da Anatel me cobrando o Fistel 

do meu canal 63 de Florianópolis, que agora foi consignado para nós. 

A primeira é saber se eu pago ou não.  Se vocês vão me tomar a 

frequência, por que eu vou pagar um negócio que depois eu vou ter 

que.

Então, fica difícil tomar decisões.  Com pouco dinheiro é 

difícil tomar decisão, porque tem que acertar, mais do que quando se 

tem muito.  E agora, sem saber qual vai ser o cenário, a gente tem 

dificuldade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro)  – Eu só queria sugerir,  Conselheiro Takashi,  que o senhor 

acompanhasse mais de perto essas negociações com o Nelson, com o 

ministério e tal, porque o senhor seria o nosso representante, quem é 

o especialista na área.

CONSELHEIRO GUILHERME GONÇALVES STROZI – É 

nesse sentido que ia falar.  Eu estou deixando o conselho curador 

hoje, mas acho que realmente esse tema é muito importante para a 
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EBC.  Na verdade, minha sugestão é de que alguns conselheiros que 

têm  uma  proximidade  maior  com  esse  tema,  como  o  Takashi,  o 

Professor  Murilo,  e  o  Daniel  que  também  é  uma  pessoa  que  se 

interessa bastante pela questão do operador nacional de rede, que 

trouxessem  realmente  isso  como  um  ponto  de  discussão  para  o 

conselho curador, talvez até para a próxima reunião de junho; para 

saber, talvez, se o conselho curador não tem uma posição em relação 

a esse tema, para a sociedade civil.  Uma coisa é essa faixa, como o 

termo  que  foi  utilizado,  essa  desapropriação  é  muito  grande. 

Diversas  correntes  da  sociedade  civil  condenam  isso  que  está 

acontecendo; e como o conselho curador está diretamente envolvido 

com isso,  por  ser  o  conselho  da  EBC,  e  essa  provável  perda  de 

espectro para canais públicos, é muito sério.

Então,  acho  que  talvez  o  conselho  curador  poderia 

realmente se posicionar em relação a isso e ser contrário ao governo 

federal  nesse  momento,  de  que  o  conselho  curador  da  EBC  não 

concorda com essa desapropriação e possível perda de espaço para 

canais públicos no Brasil.  Isso é muito grave, porque as manchetes 

que  vimos  é  que  a  população  brasileira  passa  a  ter  internet  4G. 

Quem daqui que tem a 3G funcionando muito bem?  Claro que temos 

que pensar sempre no futuro, não vejo isso como um empecilho para 

desenvolvimento de telecomunicações no Brasil; de fato, em outros 

lugares do mundo isso aconteceu.  Agora, acho que isso tem que 

andar de uma forma muito bem casada com questões mais amplas, 

de utilização de espectro eletromagnético no Brasil.

Não é fácil esse tema, ele é realmente muito complexo, 

mas acho que o conselho curador pode ter uma opinião mais bem 

fundamentada  em  relação  a  isso.   Na  verdade,  se  a  gente  se 

posiciona a respeito de ser favorável, a entrar mais na discussão, a 

de fato o conselho curador.  Enfim, talvez se aproximar mais do tema.
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Seria a melhor colaboração que eu queria deixar, que o 

conselho curador de fato não deixar esse tema escorregar, porque ele 

realmente é muito importante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Eu queria até sugerir que o Conselheiro Takashi se reunisse 

com o Nelson,  inclusive para ver  as contribuições que a EBC tem 

feito,  a  consulta  pública  e  tal,  para  depois  esmiuçar  mais  para 

tirarmos uma posição do conselho com relação a isso.  OK?

Mais alguma manifestação?

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Duas  coisas 

rapidinhas,  mas  nem  por  isso  menos  importantes.   Primeiro  a 

Ouvidoria  foi  bastante rápida e já  respondeu,  em relação ao meu 

questionamento sobre o programa.  Eles disseram que o programa 

está  em  elaboração,  pedem  desculpas  por  ainda  não  ter  sido 

transmitido.  Mas é porque ainda está sendo produzido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – O que exatamente?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Aquele programa da 

Ouvidoria em relação aos programas juvenis.

De minha parte também peço desculpas  se de alguma 

forma fui  um pouco  intempestivo  na colocação.   Está  esclarecido. 

Parabéns à Ouvidoria.

E o segundo ponto, também não menos importante.  Eu 

fico  muito  triste  com  o  término  do  mandato  do  Conselheiro 



115

Guilherme, além de conselheiro, muito participativo, muito feliz em 

suas colocações, mas também um grande amigo.

Minha  dúvida  é  o  seguinte.   Se  porventura  o  novo 

representante  dos  funcionários  ainda  não  tiver  sido  eleito  para  a 

próxima  reunião,  salvo  engano  de  minha  parte,  o  Conselheiro 

Guilherme  ainda  seria  o  representante.   Só  deixa  de  ser 

representante quando assumir o novo conselheiro, é isso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – É isso.  Salvo melhor juízo.  Mas eu fiz uma homenagem 

para não corrermos o risco de depois não poder fazer com a presença 

dele.

Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, e 

convidá-los para ver um vídeo.  O Eduardo tem um vídeo sobre a 

história do prédio.  Explica direitinho.

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

com  o  tombamento  do  prédio  Edifício  A  Noite,  fizemos  uma 

reportagem que foi mostrada na reunião do conselho do Iphan; no 

momento  em  que  foi  aprovado  o  tombamento  do  prédio,  nós 

mostramos um vídeo, que depois foi repetido no telejornal do próprio 

dia, à noite, que é a reportagem que trouxe.  Caso seja de interesse 

dos conselheiros, está aí à disposição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Claro.  Está no ponto?

VÍDEO:
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“Agora  é  oficial.   No  Rio  de  Janeiro,  um  marco  da 

arquitetura  Art  Décor  está  protegido  pelo  patrimônio  cultural 

brasileiro, e vai ganhar cara nova.  É o Edifício A Noite, conhecido 

endereço da Rádio Nacional.

Praça Mauá, Rio de Janeiro.  Aqui está o primeiro arranha 

céu  da  América  Latina,  inaugurado  em  1929,  virou  um  marco 

arquitetônico do Rio.  Era o lugar onde funcionava o Jornal A Noite, 

de maior circulação da época.  Por isso ganhou o nome de A Noite. 

Foi a partir da construção deste prédio que teve início o processo de 

verticalização da cidade.  O prédio de 22 andares, 102 metros de 

altura,  uma  vista  privilegiada  da  Baia  de  Guanabara  e  um  valor 

histórico incalculável.  O lugar é tão significativo que a partir de hoje 

se transforma em patrimônio cultural brasileiro.

O  Arquiteto  Alberto  Taveira,  especializado  na  área  de 

patrimônio cultural do Rio, ressalta a importância deste prédio:

- O prédio do Edifício A Noite é um marco na arquitetura 

brasileira, uma mudança nos parâmetros dessa arquitetura.  Começa 

a transformar a cidade colonial portuguesa e afrancesada por Pereira 

Passos, numa cidade americana, dos grandes arranha céus.

Em  um  passeio  pelo  edifício,  ele  destaca  que  alguns 

andares conservam a originalidade no hall, no piso e nas paredes dos 

elevadores.  Os corredores internos das salas ainda têm as mesmas 

portas.  E a escada é o retrato da época:

-  É  uma  escada  helicoidal,  em  concreto  armado,  com 

guarda-corpo em ferro.

-  Significativo  arquitetonicamente  como  uma  das 

primeiras  grandes  edificações  em concreto  armado do  Brasil  e  do 

mundo, é uma das primeiras grandes construções em Art Décor nesse 

país; e sede da Rádio Nacional.
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Aqui funcionou, durante décadas, a Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro?

-  Emissoras  brasileiras  da  Rádio  Nacional  do  Rio  de 

Janeiro.

Tinha o  prefixo  PRE8,  identificado pelos  ouvintes.   Nos 

anos quarenta e cinquenta foi  o  maior veículo de comunicação de 

massa do Brasil.

- Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreve 

uma carta bonita contando a sua história.

Primeira  emissora  de  alcance  nacional,  apresentava  as 

notícias,  a  dramaturgia,  a  música.   Grandes  nomes  surgiram nas 

ondas da Nacional.

-  Francisco  Alves  fez  escola,  o  nosso  Luiz  Gonzaga, 

maravilhoso, a eterna Emilinha Borga.  Realmente a Rádio Nacional é 

a maior; é a maior e continua sendo, porque ela é o princípio e tudo.

Aos  oitenta  e  três  anos,  sessenta  na  Rádio  Nacional, 

Gerdau Santos até hoje integra a equipe de locutores.  Ele relembra, 

no antigo estúdio, os sons que foram a sensação das radionovelas.  O 

sucesso era estrondoso, duravam meses e até anos, e aí de quem 

não estivesse ligado no próximo capítulo.

- É a mesma emoção que a televisão hoje traz às novelas. 

O rádio foi o  primeiro.

Um marco na história do rádio do país é o Programa Alô 

Deise, que há mais de quarenta anos está no ar, para felicidade dos 

fãs  da atriz Deise Lucide, e dela, é claro.

- Alô Rio, alô Brasil.

-  Alô  Deise,  para  mim,  é  a  realização  da  minha  vida. 

Nunca pensei que um programa fosse me dar tantas alegrias.
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O prédio é a herança de um passado que fica para sempre 

como patrimônio do  Rio de Janeiro.

- O centro da cidade está se transformando, claro existe 

ali  um conjunto de edifícios  em concreto armado muito relevante, 

mas  esse  seria,  vamos  dizer,  um  inaugural,  pois  ele  antecede  o 

movimento moderno, ele exatamente na transição.  Por isso eu acho 

que deve ficar ali para marcar esse período da história da cidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Muito bem.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Essas 

palmas vão aqui  para o  Eduardo Castro,  porque esse processo já 

estava  arquivado  pelo  Iphan,  nós  desarquivamos,  e  o  Eduardo 

conseguiu isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck 

Saibro) – Parabéns, Eduardo.

Conselheiros,  diretores,  muito  obrigado  pela  presença, 

pela companhia e pelas contribuições tão importantes na tarde de 

hoje.


