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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Boa tarde a todos e todas. Muito benvindos à nossa 53ª

reunião ordinária.

Lembro  que  a  reunião  está  sendo  transmitida  pela

internet,  no  endereço

www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo.  Boa  tarde  aos

internautas.

Pergunto,  em  seguida,  se  alguém  tem  alguma

consideração  sobre  a  pauta  da  reunião  de  novembro.  Conselheiro

Paulo Derengoski.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Boa

tarde  a  todos.  Não  propriamente  sobre  a  pauta,  mas  naqueles

adendos. É o Fique de Olho. Não estou com ele às mãos. Mas gostaria

de acrescentar que faltou, dessa vez, é que no dia 13 de dezembro

de 1968, se praticou um dos maiores atentados contra a democracia

no Brasil, que foi a edição do Ato Institucional n. 5, que finalmente

instaurou definitivamente uma ditadura militar no brasil. E acho que

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo


esse Fique de Olho deveria,  da próxima vez, citar esse fato como

negativo. Só isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mais alguma consideração?

Considero aprovada, então, a pauta dessa reunião e a ata

da reunião anterior.

Repito:  aprovada  a  Ata  da  Reunião  Extraordinária  de

novembro e a Pauta da Reunião de hoje.

Itens da pauta: Deliberação sobre o Plano de Trabalho de

2015; Deliberação do Calendário de 2015, do conselho curador.

O Relatório da Ouvidoria não será apresentado hoje por

conta do Plano de Trabalho e por conta da viagem da Josete. Mas se

alguém  tiver  alguma  consideração,  o  Tiago,  que  trabalha  na

Ouvidoria, se prontificou a responder.

Informo,  também,  que  a  Revista  do  Conselho  Curador

será lançada no dia 19 de dezembro.

Gostaria  de  passar,  imediatamente,  para  a  Deliberação

sobre o Plano de Trabalho. Queria agradecer o esforço da Diretoria de

Jornalismo,  e  da  Secretaria  Executiva,  que  nos  apresentou  sob  a

forma de Repórter Brasil.  Eu achei muito interessante, inclusive os

intervalos  do programa,  porque fiquei  sabendo de coisas  que não

sabia. A gente reclama muito de informações, falta de informações

sobre o que está sendo produzido,  veiculado,  e acho que tivemos

isso, hoje, a oportunidade de ver muita coisa que não chega até nós,

se não assistirmos todo dia. Eu achei muito interessante e agradeço

de  novo  o  esforço.  Sei  que  você mobilizou  muita  gente,  Nereide.

Muito obrigado. E à Silvia, também, muito obrigado.



Nós tivemos uma reunião das Câmaras Temáticas, hoje,

pela manhã.

Antes de passar para esse assunto, gostaria de registrar

que  todos,  os  senhores  conselheiros,  receberam  uma  pauta  de

reivindicações dos empregados da EBC, que estão presentes aqui. Já

pactuamos uma maneira de conviver pacificamente aqui nesta tarde,

já conversamos e vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado pela

presença.

Eu gostaria de dizer que o conselho curador se coloca à

disposição,  mais  uma vez,  no que puder  ajudar  na solução desse

impasse, que parece já caminhou, avançou em algumas coisas. Eu já

falei com o Silvio rapidamente e então o conselho está aqui para o

que for possível e o que for preciso. Muito obrigado.

Quem das Câmaras Temáticas gostaria de pegar a palavra

primeiramente?

Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME –  Boa tarde a todos.

Acho que há unanimidade do conselho curador em parabenizar a EBC

pelo programa de acabamos de assistir, na apresentação ao vivo do

Jornal.  Foi  uma  experiência  realmente  muito  interessante,  muito

inovadora,  programa  muito  bem  elaborado,  mostrando  também

resultados  excepcionais  realizados  ao  longo  de  2014.  Então,  na

pessoa do Nelson, gostaria de dar os parabéns por esse trabalho de

vocês.

Nós nos reunimos, numa reunião conjunta das Câmaras

hoje de manhã, e analisamos o Plano de Trabalho e temos uma série

de ponderações, uma série de críticas a fazer. E fico um negócio meio

contraditório, como eu acabo de elogiar o trabalho da EBC e como em

seguida já vou partir para as críticas.



Vou fazer  uma analogia que talvez ajude a entender a

situação. Imaginem que estamos discutindo sobre a construção de

uma casa. Acabamos de assistir à apresentação da casa 2014, muito

bem elaborada, à qual só temos elogios a fazer. E vamos aqui discutir

o  Plano  de  Trabalho  para  construção  da  casa  2015.  Ora,  o  que

acontece? Vendo o trabalho que foi realizado em 2014, tenho certeza

que  o  engenheiro-mor  Nelson,  ajudado  por  sua  equipe  de

engenheiros  e  arquitetos  e  também pelos  vários  funcionários  que

estão aqui presentes e também os que estão labutando, não tenho

dúvida de que será uma casa maravilhosa, essa de 2015. Não há

dúvidas quanto a isso.

O problema é que recebemos um Plano de Trabalho, com

cerca de 500 páginas e quando olhamos para esse documento, o que

vemos  é  um  monte  de  tijolos  e  ingredientes  empacotados,

embalados, dispostos no chão. Então, não é possível, a partir desse

monte de tijolos espalhados pelo chão, visualizar como será a casa

2015. Nós tivemos essa dificuldade.

Então, essa casa, com certeza, está muito clara na cabeça

do  Nelson,  está  muito  clara  na  cabeça  da  Silvia,  mas  para  nós,

membros  do  conselho,  qualquer  pessoa  que  fosse  lendo  essa

documentação extensa não consegue ter a visão concisa do que seja

essa casa. Esse é o foco das ponderações que iremos fazer. Por favor,

entendam,  não  é  uma  crítica  ao  trabalho  que  vocês  fazem

cotidianamente. Acabamos de ver, presencialmente, o trabalho que é

feito é muito bom. Não há dúvidas quanto a isso.

Mas  o  documento  precisa  explicitar melhor  o  que será

feito em 2015. A alternativa seria o seguinte. Ok, fizeram uma casa

maravilhosa  em 2014 e  então  a  gente  confia  em vocês  e  vamos

deixar construírem 2015, e assinamos um cheque em branco. Mas se

é  para  assinar  um  cheque  em  branco,  nós,  conselheiros,  não

precisaríamos estar aqui reunidos para fazer isso.



Então,  é  sobre  esse  prisma  que  passamos  a  fazer  as

ponderações.

Inicialmente, queria falar um pouco sobre a estrutura do

documento Diretrizes, mas pediria, por favor, se a Conselheira Ima

poderia apresentar essa parte, que é um pouco mais extensa.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Em

primeiro  lugar  gostaria,  também,  de  parabenizar  a  Diretoria,  pelo

trabalho,  pelo  plano;  tem  muitas  informações  importantes.  Mas

gostaria de dizer que ainda não me sinto contemplada com relação

aos elementos de um plano de trabalho bem formalizado. Acho que

um  plano  de  trabalho,  para  ser  analisado  pelo  conselho  curador

quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos e diretrizes da

EBC,  que  é  função,  digamos  assim,  de  um  plano  de  trabalho

apresentado a um conselho,  ainda deixa  a  desejar,  ainda  deixa  o

conselho sem uma forma efetiva de monitoramento.

Em  nosso  entender,  e  venho  repetindo  isso  há  vários

anos, desde que entrei  aqui, o documento plano de trabalho deve

refletir na íntegra o que será realizado e o que direcionará todas as

ações de determinada equipe. Ela tem que ter as ações muito claras,

formalizar e acompanhar o processo de implementação desse plano,

tem que estar tudo muito claro.

Então, ele deve contemplar as ações necessárias para se

obter o resultado final, com referências claras aos prazos estimados

para sua execução e aos recursos necessários. A gente encontra essa

informação, mas ainda, a meu ver, não está organizado na forma de

que se possa fazer o monitoramento e acompanhamento.

Eu elenquei os elementos de um plano de trabalho. Por

exemplo,  vejo  um primeiro  elemento  desse  plano,  que  seriam as

diretrizes de ação. Elas devem definir as prioridades institucionais de



caráter geral  e abrangente.  O que nós vimos? Vimos as diretrizes

estratégias,  vimos  as  diretrizes  do  Comitê  de  Conteúdo,  mas  as

diretrizes de ação para 2015, elas não ficam claras.

Os objetivos. Eles devem estabelecer o que a EBC deve

alcançar ao longo do período proposto, no caso de 2015. É o produto

final, somatório de todas as ações. De novo, temos a informação aqui

no  plano,  mas  a  forma  como  está  apresentado  não  nos  dá  a

possibilidade de acompanhamento. 

Alguns exemplos que eu coloquei aqui, assim, retirando

do plano na parte de perspectivas de 2015, que está na pág. 41, só

para  tirar  alguns  objetivos  para  que  fique  de  forma  clara,  por

exemplo,  investir  em  melhoria  na  grade.  Dentro  desse  objetivo,

colocar todas as melhorias na grade, que serão alcançados.

Reformular  a  faixa  infanto-juvenil.  Aí  todas  as  ações

relacionadas a esse objetivo.

Estabelecer  parceria  com  a  Ancine.  De  novo,  as  suas

ações.

Consolidar a presença da EBC no setor esportivo. Retirado

da pág. 42, e colocado aqui de uma forma muito solta.

Reforçar  a  produção  audiovisual  independente.  Outro

objetivo. Esse é só um exemplo de como poderia ser apresentado

para que pudéssemos, realmente, acompanhar.

E  as  ações  e  projetos,  elas  propõem  as  atividades

operacionais  para  execução  do  plano.  Elas  serão  realizadas  pelas

diretorias, gerências etc. De novo, temos vários projetos, temos as

informações muito detalhadas dos projetos, mas não associamos com

os objetivos e as diretrizes de ação.

Os  custos  de  cada  projeto  são  apresentados  de  forma

isolada das prioridades. A nossa sugestão é colocar ações prioritárias

e projetos juntos, ou referir-se a eles em um anexo de cada ação.



A  forma  de  avaliação. Esse  item  ficou  claro  na

apresentação, mas não está claro aqui no plano. E essa forma de

avaliação, ela é importante por conta do papel que o conselho tem no

monitoramento.

Sobre as diretrizes da pág. 22, como diretrizes gerais, de

longo prazo, está OK; mas em curto prazo, um ano, no caso, fica

difícil, como eu falei, de o conselho acompanhar.

Diretrizes é um conjunto de instruções para conduzir um

plano,  uma  diretiva,  são  normas  de  procedimento.  Define  as

prioridades  institucionais  de  caráter  abrangente.  Temos  aqui  um

exemplo, que seria, considerando que a EBC tem a missão de criar e

difundir  conteúdos  que  contribuam  para  a  formação  crítica  das

pessoas,  recomenda-se  que  suas  atividades  em  2015,  sejam

desenvolvidas considerando as seguintes diretrizes. Aqui houve uma

discussão,  pela  manhã,  de  quais  seriam  essas  diretrizes  que  o

conselho colocaria como prioridade de 2015.

Promover a criatividade e inovação; valorizar a parceira

com  a  sociedade;  estimular  a  produção  própria  de  conteúdo;

promover integração de conteúdos; garantir acessibilidade; fortalecer

a  produção  jornalística  voltada  ao  interesse  público;  estimular  o

debate sobre comunicação; garantir a cobertura jornalística com foco

no  interesse  público;  garantir  a  implementação  da  política  de

acessibilidade;  ampliar  a  cobertura  de  sinal;  garantir  a operação

ininterrupta dos sistemas de produção; promover a divulgação dos

veículos da  EBC;  ampliar  intercâmbios  e  parcerias  com  países

africanos  e  América  Latina,  incluindo  o  jornalismo;  estimular

parcerias com universidades para formação e investigações no campo

da  mídia  pública;  investir  em alternativas  de  avaliação  qualitativa

para avaliação da programação; fomentar a parceria e intercâmbios

na América Latina e  África;  ampliar  cobertura e alcance do sinal;

garantir que o sistema de produção opere...



Sobre as diretrizes do comitê, é prevista a reformulação

nas novas diretrizes apresentadas na pág. 32. Por exemplo, acho que

no Objetivo III, que é novo, definição de uma política, não pode se

aceitar uma diretriz que diz que vai definir uma política ou definir

estratégias. A diretriz tem que ser bem direta.

E sobre os projetos do Volume II, a sugestão é organizar

os projetos por grandes temas, aqueles mesmos temas que o próprio

plano de trabalho já vinha fazendo, e por plataforma. E é urgente

associar os projetos às prioridades que forem colocadas no plano de

trabalho.

Essas são as sugestões que discutimos pela manhã.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Obrigada,

conselheira. Posso continuar?

Então,  aqui  na  relação  de  comentários  em  relação  à

programação, vou para o Item III, porque o I e o II, a Ima colocou.

Item III, acessibilidade. Nós sentimos a necessidade de

explicitar  melhor  o  que  se  pretende  fazer  em  termos  de

acessibilidade, quais são os temas. Ou seja, que a EBC vai fazer a

gente  não  tem  dúvida,  mas  só  gostaríamos  de  ter  uma  melhor

visibilidade de exatamente o que se pretende realizar em 2015.

Produção  própria.  Nós  sentimos,  nas  discussões,  certa

confusão, ou digamos assim, não está muito claro para nós o que

significa produção própria, coprodução. Não está claro no seguinte

sentido.  Existe  um  critério  pelo  qual  a  empresa  classifica  esses

produtos.  Por  exemplo,  o  critério  utilizado  é  a  porcentagem  de

financiamento. Se é acima de 50 ou 51%, é produção própria; abaixo

disso é coprodução e licenciamento. Quanto a isso, é claro.

Mas quando a gente pega um programa, por exemplo, o

Brasilianas, que rotula-se como produção própria, nossa dúvida é o



seguinte. A EBC tem uma atuação direta sobre o conteúdo editorial

dele?  Então,  o  conceito  de  produção  própria,  para  o  conselho,  é

diferente do que a área administrativa utiliza. Então, gostaríamos de

uma releitura dessa questão da produção própria e coprodução.

Item seguinte, Programas para Pessoa de Terceira Idade.

Isso já foi levantado numa audiência pública anos atrás; temos batido

nessa  tecla  aqui,  ele  aparece  nas  diretrizes,  mas  nós  não

conseguimos  identificar  quais  programas  estariam  relacionados  à

terceira idade.

Próximo item,  Vida  de Estagiário.  O  Programa Vida  de

Estagiário  já  foi  formalmente  criticado  pelo  conselho  curador,

conforme  lembrou  a  Conselheira  Ana  Veloso,  e  não  deveria  fazer

parte da grade de 2015.

Em  relação  a  programas  africanos.  Nós  gostamos  e

elogiamos a atuação que a EBC vem tendo, e temos a preocupação

de que tenha uma linha permanente para aquisição de programas

africanos, para que não seja uma coisa esporádica.

A  mesma  coisa  se  aplica  para  programas  da  América

Latina.

Aqui eu gostaria de fazer um pequeno parêntese. Hoje de

manhã eu vi um programa da TAL, Tal Como Somos Nós, produção da

América  Latina.  No  caso,  foi  um  programa  sobre  história  da

Argentina,  história  das  províncias,  Região  da  Plata,  que  depois

resultaram na Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Um programa

excepcional, produzido pela TV argentina. Nota dez.

O único problema. Esse programa, eu estava assistindo

ele às cinco da manhã. Eu fiquei pensando: por que esse programa

que é tão bom não passa num horário mais normal?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas a que horas o senhor acorda, conselheiro? Desculpa,

mas estou encantada.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Por  acaso  foi  o

horário  que  acordei  e  liguei  a  televisão  para  fazer  um pouco  de

barulho e estava passando esse programa aí, às cinco da manhã.

Central  de  Pautas.  Gostaríamos  de  saber  quando  vai

entrar em operação.

Índices de Audiência. Qual é a estratégia para melhorar

os índices de audiência?

Outro  tópico:  quando  e  como  serão  realizadas  as

pesquisas  qualitativas?  E  por  que não  se  contratam universidades

como  alternativas  para  o  Ibope.  Nos  chamou  atenção  que  o

orçamento para pagar o Ibope seja de mais de dois milhões. Então,

por que a gente não tenta, via alternativas para mensurar audiências,

por exemplo, convênios com universidades?

Plano  de  Marketing.  Nós  sentimos  que  é  necessário

explicitar um plano de marketing e não apenas dizer que ele será

feito.

Questão  da  multiplataforma.  Nós  gostaríamos  que

houvesse  uma  melhor  descrição  do  que  se  entende  por

multiplataforma, para que não fique apenas em colocar programas na

web.

Outro tópico é o equilíbrio financeiro dos programas por

macro objetivos. Ou seja, quando a gente pega relação de programas

e respectivos custos, não consegue ver, por exemplo, para a área de

democratização das comunicações ou para a área de educação, para

a área de esportes, quanto daquele recurso está indo. A gente não

tem essa visão consolidada.



E dois comentários, para finalizar, em relação ao Caderno

de Projetos. Uma é que observamos que as pessoas que executam os

projetos são as mesmas que avaliam. E nós entendemos que isso não

é bom.

E  outra  observação,  em  relação  às  metas.  Nós

observamos  que  as  metas  em  geral  referem-se  a  entregas

burocráticas.  Por  exemplo,  a  meta  tem  que  entregar  cinquenta

programas. OK, mas a meta é só isso? E a qualidade desse negócio?

Qualidade  não  apenas  estética,  mas  qualidade  em  termos  de

atendimento aos objetivos da EBC.

São essas as colocações na área de programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, conselheiro.

Quem vai falar pelo Jornalismo?

Conselheira Rita?

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIAS  FREIRE  ROSA –

Primeiro também quero cumprimentar pelo trabalho que acabamos

de  assistir,  um trabalho  que  eu  acho  deve  ser  pensado  também,

empacotado e distribuído para uma divulgação institucional da EBC, a

começar por uns jornalistas que andam escrevendo sobre a EBC. E

acho que também é do interesse das universidades e tudo.

É  um programa que,  do ponto de vista  do  jornalismo,

trouxe vários acertos com os quais eu concordo. Mas uma questão

geral levantada na nossa reunião é que a própria EBC poderia estar

trazendo, nesse relatório, as dificuldades enfrentadas, onde estiveram

os erros, porque se não acaba sobrando muito para o trabalho do



conselho,  estar  fazendo  um  papel  só  de  buscar  fazer  essa

identificação.  Então,  isso  poderia  ter,  num processo,  uma parceria

maior da reflexão e análise da autocrítica.

Eu  encaminhei  uma  pergunta  à  apresentação  do

jornalismo da EBC, no programa, que reflete um pouco do que nós

debatemos, porque o jornalismo da EBC tem uma alta qualidade de

produções.  Mas há duas  ou três reuniões  do conselho,  desde que

discutimos a Agência Brasil, falamos da importância de que toda essa

experiência  seja  traduzida  numa  estratégia  de  posicionamento

estratégico do jornalismo da EBC, lá na sua diferenciação com relação

ao  mercado.  E  aproveitando  a  própria  experiência  das  ótimas

produções da EBC.

Mas nós queremos passar a incorporar isso num plano de

trabalho, e isso ainda não está contemplado. Mesmo a resposta que

tivemos,  que  eu  achei  que  foi  bem  interessante,  buscar  um

jornalismo que se dispa dos preconceitos, dos estereótipos. Achei que

ela deve estar presente, mas deve estar presente como um todo, em

toda produção e programação da EBC.

Agora, a EBC vai falar, o seu jornalismo vai dialogar com

que público? A públicos,  inclusive,  que ele  não consegue alcançar

hoje  por  questões  técnicas,  a  públicos  intermediários  que  são  da

própria mídia; há um investimento no jornalismo investigativo, e acho

que ele deve parecer como referências até para aquilo que a gente

deve apoiar  no avanço do  jornalismo.  A  equipe que está  aí,  está

iniciando e está fazendo um trabalho que a gente precisa aproveitar

toda essa experiência para se transformar numa referência para o

que virá depois.

A  mesma  coisa,  tivemos a  discussão  do  jornalismo

internacional  da  EBC.  Estamos  falando  de  contribuições  que  o



conselho  já  trouxe.  Então,  vamos  resgatar  para  que  isso  seja

valorizado em eventuais alterações que devam ser feitas. 

No  jornalismo  internacional,  tivemos  um  roteiro  de

debates  que  mostrou  também  a  importância  que  ele  deve  ter

estrategicamente,  para  difusão,  fora,  de  interesses  da  sociedade

brasileira.  Uma  importância  estratégica, inclusive  da  identidade

nacional e tudo o mais.

Mas a gente vê o jornalismo mais voltado para brasileiro

que está fora. Então, não é bem uma orientação para um projeto de

jornalismo  internacional  de  alcançar  públicos  externos;  mesmo

quando isso é mencionado em alguns campos do plano, não sabemos

que públicos diferenciados e estratégicos são esses que se pretende

buscar.

Agora, a EBC tem um papel na relação com as agências

públicas tanto da América Latina quanto de língua portuguesa, e tem

iniciado um diálogo, sei lá, tem iniciado um processo de intercâmbio

– iniciou, pelo menos, fora do jornalismo, mas na teledramaturgia

também – com a África, e está apontado aqui. 

Agora, como que isso vai ser feito? Há uma discussão que

em  primeiro  lugar,  antes  de  mais  nada  é  preciso  ter  um

correspondente  na  África.  Agora,  essa  política  de  presença

internacional, esse jornalismo internacional para fora também precisa

ser melhor definido; e o papel, também, da EBC, de discutir com as

demais agências, fazer um intercâmbio. 

Foi lembrado bastante, pelo Conselheiro Mário, a questão

das agências públicas na América Latina, de ter um investimento de

intercâmbio. E lembrando que o modelo da EBC tem contribuições a

dar,  porque  na  América  Latina  temos  muitas  mídias  públicas,

bastante governamentais; e a EBC tem uma proposta diferenciada,

buscando  maior  autonomia.  E  essa  autonomia  tem  que  ser  uma



experiência  de  intercâmbio,  assim  como  outras  mídias  também

podem trazer contribuições do ponto de vista do investimento que é

feito.

Estou com várias  anotações  aqui  e  vou  pedir  para  as

pessoas que participaram dessa reunião, que complementem, porque

inclusive  recebemos  algumas  por  escrito.  Mas  vou  passar  por

algumas, com relação às coberturas que virão, a preparação para os

Jogos Olímpicos, a necessidade de pontuar que a EBC vai liderar um

debate sobre os direitos de transmissão da mídia pública. Isso deve

ser  um  compromisso,  deve  estar  no  plano  de  trabalho;

possivelmente, essa resistência ainda não seja vencida para os Jogos

Olímpicos, mas é a oportunidade de estar pautando.

Também  está  colocado  no  plano  de  trabalho,  a

democratização da  comunicação  está  pautada  como  um  tema

jornalístico no mesmo pé de outras grandes políticas nacionais, mas

quando a gente vê o que pode ser investido nesse tema, ele não é

exatamente  tratado  da  mesma  forma  que  os  demais  temas.  Foi

trazido para a reunião, e então acho importante, já tem sido cobrado,

pedido e tem tido uma resposta da EBC o debate da democratização

da comunicação continua sendo estratégico e deve ser estratégico,

inclusive, como se investir nesse jornalismo.

A questão da Central de Pauta foi considerada muito bem-

vinda,  mas  essa reformulação  não  aparece listada  no Caderno de

Projetos no Volume II, em nenhum momento, em outro momento do

Plano de Trabalho. Então, deve estabelecer o prazo necessário para

começar também a preparar as coberturas que estão previstas.

Tem uma contribuição com relação a reduzir o tamanho

do formato do Repórter Brasil, considerada uma boa proposta.



E tem várias contribuições, aqui, inclusive com relação à

falta de orçamento para treinamento de empregados, que é pequena;

sem previsão orçamentária, também, para o Programa Jovem Rádio. 

Essas questões foram levantadas e serão encaminhadas;

e peço ajuda dos demais conselheiros para isso.

Agora,  com  relação  à  interação  do  jornalismo  com  a

sociedade, temos duas coisas. Uma, a nossa cartilha esperada, ela

não está aqui no plano, a não ser que me apontem, pois procuramos

e não  está  a  questão  da  cartilha  de participação,  para orientar  a

participação no jornalismo.

E a outra, que vimos uma bela apresentação do Instituto

de Recife,  no Programa Outro  Olhar.  Esse  programa foi  concebido

como um programa de interação de fato com a produção das mídias

comunitárias, das mídias da sociedade, com as mídias livres. E isso

significa  não  apenas  uma  captação  e  reprodução,  significa  a

necessidade de uma estratégia, de um diálogo, inclusive do apoio na

produção, porque nem sempre essas mídias estão em condições; elas

trazem excelentes pautas e registros, mas não no formato adequado,

que é esperado da TV Brasil  e de outros veículos.  Então, também

achamos que o programa Outro Olhar, ele tem que ser valorizado.

Há  várias  contribuições  aqui  para  a  questão  do

jornalismo,  considerado  o  jornalismo  da  EBC  como  de  grande

qualidade e todas essas contribuições são necessárias para que se

aprove um plano de trabalho.

Então,  é  isso  que  queria  ressaltar  e  peço  ajuda  dos

demais membros da câmara, que contribuíram com esse relatório.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu vou

ser  breve,  porque  participei  dessa  reunião.  Mas  a  minha  opinião

pessoal  é  que  as  câmaras  temáticas,  por  mais  competentes  que



sejam, e  eu  sendo  um dos  membros  dela,  e  já  externei  isso  ao

Secretário Guilherme, elas  não devem se sobrepor às decisões do

conselho curador.  Eu acho que a última palavra sobre o plano de

trabalho de 2015, pertence ao conselho curador e não à reunião das

câmaras. Essa é minha opinião, com alguma experiência que tenho

de trabalho jornalístico, e de seis anos de conselho.

Mas gostaria de, não tendo entrado em tantos detalhes

quanto  os  demais  colegas,  que  o  fizeram  com  muito  brilho  e

persistência,  parabenizar,  sobretudo,  o  fato  de  que  o  plano  de

trabalho de 2015, foi entregue em tempo hábil; foi entregue ainda,

apesar de já estarmos próximos ao fim do ano, entregue antes do

próximo  ano;  e  lembro  que  os  planos  anteriores  sempre  vinham

atrasados,  sendo que até me abstive de votar num deles,  porque

vinha com alguns meses de atraso.

Entendo que a empresa vai se organizando a medida que

o tempo passa, mas quero ressaltar esse fato aos que me ouvem, aos

conselheiros,  que  esse  mérito  não  se  pode  negar  àqueles  que

elaboraram em tempo esse plano.

É o que tinha a dizer, por enquanto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado, Conselheiro Paulo. 

Só queria  fazer um esclarecimento.  Acho que essa sua

colocação  das  câmaras  temáticas  é  uma  unanimidade  entre  os

conselheiros. As câmaras temáticas são uma instância para podermos

discutir com mais vagar, com mais profundidade, as questões. Mas

tenho certeza que é unanimidade essa posição.

Eu vou passar a palavra para a Conselheira Evelin.



CONSELHEIRA EVELIN MACIEL –  Boa tarde.  Eu vou

tentar ser breve, e pontuar as questões que a gente destacou nessa

reunião da manhã. 

Vou reforçar o que o Takashi falou em relação à divisão do

que é produção própria, coprodução e licenciamentos, querendo dizer

que a gente gostaria de saber, o conselho curador gostaria de saber

qual o tipo de controle que se tem em relação a cada um desses tipos

de produção, já que às vezes uma produção própria, para nós, parece

ser uma coprodução. O tipo de controle é editoria, inclusive, que se

tem sobre cada um desses.

Em relação ao redesenho da empresa, que o plano faz

menção  a  uma  nova  estrutura  organizacional,  gostaríamos  de

conhecer  melhor  esse redesenho.  Não ficou claro  nos  documentos

que recebemos.

O documento também fala em garantir a sustentabilidade

financeira da EBC, e do projeto de fortalecimento da comunicação

pública.  O  conselho  curador  pede  um  pouquinho  mais  de

aprofundamento nessa questão da sustentabilidade financeira, para

entendermos o que se quer dizer com isso.

O  plano  de  trabalho  informa  que  vai implementar  um

plano  de  cargos,  mas  não  explicita,  e  sei  que  ainda  está  em

negociação,  mas  o  conselho  gostaria  de  ter  um  pouco  mais  de

informação sobre o que está sendo negociado, de que forma, quem

são os negociadores. 

E em especial, gostaríamos de ter uma noção, até para

conhecimento  da  própria  empresa,  dos  percentuais  dos  tipos  de

contratação da empresa, o que é concurso, o que são os cargos de

confiança,  o  que  são  os  profissionais  contratados  como  pessoa

jurídica.  Mais  informação  sobre  o  funcionamento  da  empresa  no

sentido dos servidores, nessas três categorias.



Gostaríamos de saber também um pouquinho mais sobre

o seguinte. O plano fala em conquistar novos fãs, uma expansão da

presença da emissora, e das emissoras em diversas regiões do país.

Então, em relação a isso, gostaríamos de ter um pouquinho mais de

noção da estratégia em relação ao desligamento do sistema analógico

para o digital; o plano de expansão de emissoras de rádio e TV; em

relação  até  a  essa  questão  da  faixa  de  600  Mhz,  de  reserva  de

espectro  para  as  emissoras,  já  ampliando  para  as  emissoras  do

campo público.

E  para  ficar  nessa  área  de  infraestrutura,  conhecer,

também, as ações em relação à TV por assinatura, qualidade de sinal

e, também, no tratamento que é dado ao próprio canal da EBC em

relação ao que está previsto na legislação de que esteja junto com as

emissoras  abertas,  comerciais,  aquele  bloco  de  canais  de  acesso

público, como a emissora trabalha essa questão.

Em  relação  ao  treinamento  de  empregados,  e  o

Conselheiro Takashi citou isso, mas também está listado aqui para

uma  especificação  melhor,  do  que  é  esse  treinamento  de

empregados; consideramos o recurso de duzentos mil reais baixo, e

então o conselho queria um pouquinho mais de detalhamento sobre

isso.

E,  também,  em  relação  à  parceria  com  a  Ancine,  no

Programa Brasil de Todas as Telas, essas novas duzentas horas de

conteúdo inédito que deverão chegar à emissora, um pouco mais de

detalhe  sobre  isso,  como  será  realizado,  o  que  significa  isso,  as

produções inéditas, coproduções, banco de projetos, como isso vai

ser inserido na grade.

Sobre o Plano de Marketing, a Rita já falou.

E  queríamos  também  saber  um  pouco  mais  sobre  o

Centro de Pesquisa Aplicada. Existe um projeto para isso, mas não



conseguimos visualizar isso no plano de maneira que ficasse claro

para o conselho como isso está sendo encaminhado.

Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Passo a palavra para quem? Sílvio.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e  Relacionamento)  –  Aproveitando  que  foram  mencionados  aqui

alguns  tópicos  relacionados  à  área  de  gestão,  capacitação,

percentuais  dos  provimentos,  plano  de  cargos,  a  questão  da

sustentabilidade financeira, o que é isso no nosso plano estratégico.

Podemos  oferecer  aqui  um  relatório  para  o  conselho

curador, e detalhar esses elementos e podemos acertar o prazo aqui.

Muitas  dessas  informações,  acho  que  é  talvez  mais  o  modo  de

apresentação do que informações disponíveis e que a gente trabalha

com bastante frequência. Sendo hoje terça-feira, podemos fazer um

relatório  e  enviar  para  o  conselho  curador,  se  for  de  acordo  dos

conselheiros, e enviar até final dessa semana, na sexta-feira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado. Eduardo?

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

todos  e  todas.  Eu  posso  aprofundar  alguns  temas  que  foram

levantados, presidente, não sei se é o caso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Talvez você possa realmente informar. Você anotou e tal.



Consulto  os  conselheiros  se  alguém  mais  quer  fazer

alguma observação? Rosane?

Depois eu passo para você, Eduardo. Obrigado.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Primeiro,

boa  tarde  a  todos  e  todas.  Fazer  coro  também  da  bonita

apresentação que a gente assistiu logo depois do almoço. Ressaltar a

importância que teve a reunião da Câmara Temática hoje de manhã,

porque foi assim uma espécie de olhar o plano, estudar, poder voltar

para trás, poder fazer as complementações. Às vezes, só o espaço da

reunião do conselho, chegar aqui e já debater e aprovar o plano em

pouco tempo, acho que o espaço da câmara temática enriqueceu o

processo  de  debate  e  trouxe  vários  elementos.  Acho  que  é  uma

questão importante e concordar que nas câmaras temáticas não é o

espaço de tomada de decisão,  mas o espaço de contribuir para o

processo e a elaboração.

Duas coisas  que me parecem foram debatidas  hoje de

manhã, e que não ficou muito claro nem na apresentação da tarde e

nem  nas  nossas  interrogações.  Uma  das  questões  é  que  nós

queremos o fortalecimento do sistema público de comunicação. Nós

tivemos  o  Fórum  de  Comunicação  Pública  e  fortalecer  o  sistema

público de comunicação passa, com certeza, por fortalecer o Sistema

EBC, mas passa também, com certeza, por articulação do sistema

público. E eu acho que a EBC tem um papel nesse sentido. Então,

para mim não ficou muito clara essa questão.

E  uma  segunda  questão,  que  tem  a  ver  com,

principalmente,  talvez,  com o Programa Outro Lado,  talvez com o

Jornalismo e tal, é dessa questão da interatividade, dessa questão da

produção  dos  movimentos  sociais,  dessa  produção  dessa  nova

garotada que está vindo.  Até fizemos um seminário,  trouxemos o



Fora do Eixo, Mídia Ninja e tal, que tem uma produção e que eu acho

que  essa  produção  ainda  não  está  clara  como  ela  pode  ser

aproveitada sobre a questão aqui na EBC.

Então, acho que essas duas questões, me parece que a

gente  poderia  melhorar  na  questão  do  plano,  além do  que  já  foi

apresentado aqui pelos companheiros das câmaras.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A Conselheira Eliane, e depois a Conselheira Ana Veloso.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Boa  tarde.

Também achei bastante interessante a apresentação e queria dar os

parabéns  a  toda  equipe  e  para  quem participou.  Fica  muito  claro

acompanhar, para quem acompanha menos o que se faz, enfim...

Mas queria complementar o relato da Evelin, e um pouco

também o relato da Rita, do que foi discutido na câmara temática.

Em relação à sustentabilidade financeira, de fato tem um pedido para

que se entenda, e queria chamar atenção que no plano passado, por

exemplo,  a  gente  tinha  o  relatório da  DINS dizendo quanto  foi  a

arrecadação da Diretoria  de Negócios  e  Serviços  e dessa  vez não

aparece. Acho que era importante ter explícito.

E uma demanda que se tinha lá é para além de quanto

arrecadou. Acho que precisamos conhecer a receita também, quanto

que gasta a Diretoria de Negócios para termos um saldo liquido desse

investimento,  porque  tem investimento  importante  de equipes,  na

clipagem  de  jornais,  um  investimento  importante  de  equipes  na

transmissão  ao  vivo  do  Palácio  do  Planalto  e  nos  jornais  dessa

Diretoria de Negócios.



Então,  acho  que  era  importante  que  explicitasse  essa

questão da sustentabilidade financeira. Gostaria de especificar esse

ponto.

Também em relação à sustentabilidade, tem um ponto,

que é a questão de licenciamento, que me chamou muito atenção no

PBI,  o  quanto  as  emissoras  públicas  do  mundo lá  fora,  têm  o

licenciamento  como  fonte  de  recurso e  de  sua  sustentabilidade

própria, para além de uma clareza de que a sustentabilidade passa

por uma decisão política de garantir fundos públicos. Chamou atenção

o  quanto  o  licenciamento  é  importante  para  a  composição  da

sustentabilidade.

Então, um questionamento que se tem é quanto que nós

licenciamos das nossas produções, e o quanto que esse licenciamento

pode  ajudar  a  fortalecer  nosso  orçamento.  A exemplo  do  que

acontece  na  Coréia,  na  Argentina,  em  Medelin,  enfim,  como  se

apresentou lá no PBI.

Claro, em relação a essa questão da gestão, o Plano de

Carreira, o compromisso aqui de transformar a EBC num espaço... O

Plano de Trabalho fala em criar um ambiente com pessoas e equipes

alinhadas  e  motivadas,  e  orgulhosas  de  trabalhar  na  EBC,  e

complementa que vai ser implementado o plano de trabalho. Gostaria

de  lembrar  aqui  nesse  conselho  curador  que  a  discussão  que  se

coloca nesse momento é de extrema importância, e não é só uma

discussão de gestão, não é só uma discussão de área meio, é uma

discussão de autonomia. Nesse momento, os trabalhadores estão em

paralização, estão com as atividades paralisadas, porque a discussão

que se coloca, do Plano de Carreira que está apresentado, ela atinge

em cheio a autonomia da EBC. Então,  acho importante frisar  que

estamos discutindo aqui o que se pretende construir no futuro em

relação a essa proposta que está em discussão com aumento, por



exemplo,  de  funções  gratificadas  para  a  gestão  do  conteúdo,  das

pessoas que vai seguir a carreira.

Então, acho importante frisar esse ponto nessa questão

do que discutimos aí na Câmara Temática III. Certo?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado. Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Boa tarde. Vou ser bem rápida. A minha colocação aqui é também

colaborando com o que o Conselheiro Takashi apresentou, que é a

síntese  do que discutimos.  Mas  novamente  eu  venho ao conselho

curador para solicitar que o plano de trabalho tenha os passos da

política  de  acessibilidade.  Obviamente  que  eu  observei  que  há

recursos  já,  aqui  no  documento,  nos  projetos;  e  tem  também o

detalhamento dos dois programas que têm relação direta com esse

tema que é o programa especial e o visual.

Na pág. 401, por exemplo, o visual aparece como sendo

esse  programa que  vai  ter  também novo  cenário  e  ampliação  da

cobertura.  Mas eu  não consegui  perceber  como vai  ser  feita  essa

ação, nem de ampliação da cobertura e nem o novo cenário.

O que estamos discutindo com as pessoas que tratam da

questão da acessibilidade,  e  estou trazendo aqui  as  reivindicações

para o conselho, mas obviamente que iremos elaborar um documento

mais encorpado com essas questões. É que a gente gostaria de ver

no plano de trabalho quais  são os passos para implementação da

política de acessibilidade, para além da ampliação do  close caption,

que é muito bom, importantíssima,  e da áudio-descrição. Estamos

falando aqui  exatamente de algo que já venho trazendo há muito

tempo  ao  conselho,  já  faz  mais  de  quatro  anos  que  estou  no



conselho, que é qual será a possibilidade efetiva e real para quando a

empresa  pretende  e  pode  viabilizar  a  interpretação  também  em

Libras, sobretudo que é uma reivindicação para o jornal. 

Essa  é  uma  questão  bastante  importante  que  nós

visualizamos, mas que não há no plano de trabalho, nem com relação

às  plataformas da  web,  como  realmente  vai  ser  implementada  a

política  de  acessibilidade.  Obviamente  que  faremos  essas

observações,  esse documento; e tem várias  questões  e sugestões

para a empresa num documento oficial a ser encaminhado e que as

pessoas  que  estão  atuando  nesse  campo  da  discussão  da

acessibilidade,  que  estão  acompanhando  a  minha  atuação  no

conselho e dialogando comigo e com os outros conselheiros, querem

ser  ouvidas  e  discutir  isso  diretamente  com o  conselho  e  com a

direção  da  empresa  sobre  essa  questão  dos  prazos.  Até  quanto,

quando isso poderá ser possível? Há o planejamento dessas questões

para quando?

Isso não está explicitado no plano de trabalho e a gente

gostaria desse detalhamento. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mais algum conselheiro?

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL – Posso complementar,

porque esqueci de falar? Ainda nessa linha da expansão dos sinais,

esqueci  de  falar  um  questionamento  se  há  um  projeto,  uma

estratégia de uso de multiprogramação e para o operador de rede.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu vou passar a palavra para o Eduardo, e depois gostaria



que os conselheiros me ajudassem a fazer o encaminhamento das

discussões, como vamos fechar as nossas discussões.

Eduardo, por favor.

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

Eu não vou me arvorar a responder todos os questionamentos que

foram colocados.  Acho que a gente precisa receber,  e inclusive já

recebemos  as  ponderações  por  escrito  e  assim  fica  mais  fácil

responder. Até porque, conforme foi dito aqui, esse ano a gente tem

mais tempo para fazer isso. Mas tem alguns que me chamou atenção,

como  quando  a  Conselheira  Ima  reforça  a  necessidade  de  mais

informações em alguns pontos em que, no momento da elaboração

do documento e no momento das discussões – e estou falando de um

mês ou quinze dias atrás – ainda algumas coisas não estavam tão

explicitadas  quanto  agora.  Vou  pegar  duas  delas,  que  já  consigo

agregar informações imediatamente.

A primeira delas é sobre o Plano Brasil De Todas as Telas,

que foi perguntado aqui, que é o nosso plano com o Ministério da

Cultura, SAV e Ancine, que é o plano daquelas horas de programação

com a produção independente.  No texto estão 200 horas,  mas já

conseguimos  caminhar,  nas  discussões  que  estamos  tendo,  nos

primeiros passos para implementação, e as primeiras mesas que as

chamadas públicas vão acontecer no mês de março. Essas 200 horas

já viraram 259,4 horas, com a redistribuição dos recursos, uma vez

que agora a gente já sabe quanto vai ter, porque é dinheiro do fundo.

E  também  que  tipos,  depois  de  feito  o  seminário,  que  alguns

conselheiros  tiveram  a  oportunidade  de  acompanhar;  e  feita  a

métrica  a partir  daquelas discussões,  e hoje em dia já  temos um

pouco mais de informações e não falamos mais em 200 já passamos

a falar, grosso modo, em 260, sendo que pretendemos que para essa

primeira fase, a entrega de 15 para 16, ou seja, não tudo nesse ano e



mais para o ano de 2016: 15 séries de ficção, 15 séries de animação,

50 séries documentais, e 10 Docs não seriados.

Com relação  ao  controle  editorial  desse  material  e  do

próximo também, que vou dizer, como qualquer produção nossa, seja

ela  enquadrada  da  maneira  que  for  tecnicamente,  coprodução,

produção própria, produção de terceiros, o controle editorial é total

por parte da EBC; é assim que a lei determina e assim que deve ser.

Não é porque nós não produzimos com a nossa força de trabalho

própria que o controle editorial não acontece. Hoje em dia, inclusive,

acontece o acompanhamento todo dentro da direção de produção de

conteúdo artístico, coisa que antes a gente tinha também dividido;

quando  era  feito  com  a  rede,  nós  tínhamos  outra  espécie  de

acompanhamento. Aquelas que eram consideradas parcerias também

tinham  outro  tipo  de  acompanhamento  dentro  da  DICOP  e  nós

tivemos dificuldades em fazer esse acompanhamento e agora, com

esse novo desenho institucional da empresa, a gente consegue fazer

o acompanhamento completo.

E  fazer  coprodução  independente,  não  traz  nenhum

problema nesse aspecto. Eu pego o exemplo histórico da PBS. A PBS

não  produz  nada,  nenhum minuto  da  programação da  TV pública

americana é produzido por ela. Nem sequer o jornalismo, nem sequer

o  jornalismo  documental,  nem  sequer  os  telejornais  diários.  Os

telejornais diários são de responsabilidade de uma emissora da rede.

E  os  programas  documentais  são  feitos  também com a  produção

independente. E isso não impede que ela tenha, e historicamente a

gente sabe que isso acontece, controle total daquilo que vai ao ar. 

É essa a medida que a gente pode colocar como exemplo

já consagrado de uma emissora internacional e aquilo que temos aqui

por  objetivo,  que  é  cumprir  a  lei.  Cumpri  a  lei  significa  controle

editorial  completo  daquilo  que  fazemos  ou  exibimos  em qualquer

circunstância.



Outro  projeto  que  agora  já  consigo  explicitar  em mais

detalhes,  que é para 15/16 também, e não era possível  ainda no

momento  da  elaboração  do  plano,  são  mais  50  horas  de

programação, produzidas com dinheiro de fundos, de parcerias, que é

um projeto que nós fechamos junto à CPLP, com financiamento do

Brasil e de Portugal e também, espero e imagino que vai acontecer

com outros países da CPLP. É um projeto chamado CPLP Audiovisual,

que é separado em três linhas, que vai trazer, a partir do ano que

vem, e entre 15 e 16, conteúdo inédito e conteúdo contemporâneo.

Cinq uenta horas inéditas e mais quatro documentários de cada uma

das nove emissoras que estão se juntando a esse programa nas áreas

de documentário, que é o DOC TV CPLP, uma nova edição do projeto.

Pela primeira vez, um FIC TV CPLP, que é aquele que deu,

para a TV Brasil, o Brilhante Futebol Clube, por exemplo. E também o

Vida de Estagiário; e aqui já aproveita, estamos falando é do Vida de

Estagiário II, aqui no projeto, aquele que a gente discutiu na última

reunião do conselho, que vai, porque a produção já está acontecendo

e que estamos acompanhando. Então, talvez tenha faltado o número

II, para esclarecer que é disso que estamos falando.

Mas  o Projeto  CPLP  Audiovisual  também  não  está

explicitado  no  plano,  porque  justamente  a  gente  não  tinha,  no

momento  da  elaboração,  e  agora  o  comitê  de  programação  já

aprovou, mais 50 horas. Então, aqui, só no ano que vem, entre o ano

que vem e 2016, já aprovadas pela EBC, a solicitação, vamos dizer

assim,  ao  mercado  de  produção  independente,  uma  vez  que  não

somos nós que pagamos, mas aprovemos o conteúdo, de 310 horas

feitas com o fundo e não com dinheiro do nosso orçamento, junto à

produção independente, e dali é que sairão muitas das produções que

neste  momento  a  gente  não  consegue  especificar  quais  serão.  A

gente dá as diretrizes, acompanha os pittings; das diretrizes que são

essas que estão aqui, que tipo de coisas que a gente precisa.



Estamos todos aqui  cansados de discutir  sobre infanto-

produção,  voltada  para  o  público  infanto-juvenil,  especificamente

aquela que vai substituir o chamado  live action, ação viva, atores,

produzidas no exterior. Essa é uma encomenda que já está aqui e já

vai ser contemplada, mas nesse momento a gente não sabe, porque

a produção independente quem vai ofertar. A gente dá o quadrado e

eles  enfiam  dentro.  E  nesse  momento  é  que  vamos  conseguir

consubstanciar  melhor  aquilo  que  vai  ser  apresentado,  mas

obviamente que dentro daquilo que é esperado de nossas diretrizes.

Com relação à Cartilha, conselheira, é que a entrega é

para esse ano. Está dentro do cronograma, e vai ser entregue agora.

Eu esqueci de colocar no plano para o ano que vem porque vai ser

entregue agora.

CONSELHERIA RITA FREIRE – A cartilha completa?

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

que sim. Se não tiver, a gente vai melhorando ela. Mas a gente já

tem uma.  Par  mim é a entrega de 14.  Por  isso que não está no

projeto de 15 e talvez devesse ser lembrado como objetivo atingido.

Com relação às ações conjuntas de agências de notícias,

reforço aquilo que falamos esse ano. A consecução de algumas coisas

que a gente esperar para esse ano, principalmente com os membros

da  Unasul,  das  agências  de  notícias  do  Cone  Sul.  O  conselho

acompanhou  as  discussões  que  nós  fizemos.  Tínhamos  uma

expectativa de haver uma consecução agora no final deste ano, em

outubro,  mas  está  nas  mãos  da  Argentina  e  não  aconteceu  da

maneira e tempo que a gente imaginava, mas não há nada, nenhum

indicativo de que para o ano que vem isso não vá acontecer. E a

mesma coisa as da CPLP. Aconteceu que o secretário executivo da



CPLP  era  o  Presidente  da  Agência  Lusa  e  ele  deixou  a  agência

inesperadamente,  depois  de  dez  anos,  há  vinte  dias,  e  daí  isso

atrapalhou  um  pouco  os  planos.  Mas  também  não  tem  nenhum

indicativo de que isso não deva ocorrer para o ano que vem, mas

deveria  estar  explicitado  no  plano  de  trabalho,  e  nós  vamos  nos

encarregar de colocar.

Com relação  a  esses  dois  programas,  para  fechar,  que

usam dinheiro que não é do orçamento da EBC. Acho que cada vez

mais a gente vai conseguir fazer isso, uma vez que encontramos o

caminho, uma vez que aprendemos como buscar esse dinheiro nos

fundos que estão aí disponíveis, principalmente o Fundo Setorial do

Audiovisual. Tenho usado a expressão que além de fazermos com o

nosso CNPJ, estamos agora aprendendo a fazer cotidianamente com

o CNPJ  das  produtoras  independentes.  Certamente  um passo  que

precisamos dar é encontrar quem não tem CNJ, que é como a gente

faz ter de maneira sistema com pontos de cultura, com a produção da

chamada sociedade civil? Como a gente faz chegar dinheiro neles,

para que as produções sejam verdadeiramente – vou usar o termo

competitiva, que é o termo que me vem agora – competitivas, para

que não seja somente uma forma de apoio; para que efetivamente a

produção que seja feita por esses coletivos, por esses grupos, por

essas organizações cheguem na televisão de forma que quando você

olha para a qualidade técnica, quando você olha para, você tem que

ter a sistematização se entrega, isso não se torne algo particular, se

torne realmente uma fonte de programação para a TV pública ou para

a internet ou para a rádio pública. Acho que esse é um desafio que

está posto para nós aqui, não só para nós como para os órgãos de

fomento e de apoio, como Ministério da Cultura, Ancine; que a gente

tenha isso muito claro. Acho que esse é o passo que temos que dar

agora, porque não adianta só ficar encontrando jeito para resolver o

desse ano, temos que tentar resolver de uma maneira que seja um

pouco mais sistematizada. É isso.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Antes  de passar  a  palavra  para  os  conselheiros,  queria

tentar  resolver  uma  coisa  que  está  ficando  crônica.  O  Vida  de

Estagiário. Como vamos resolver?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Acho que o

Conselheiro Takashi, pela cara que ele fez quando eu expliquei, ele

entendeu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não, mas eu quero resolver hoje.

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

Estagiário não está no ar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O que vamos fazer?

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

Estagiário  não  está  no  ar,  conforme  já  foi  dito.  Mas  também

explicamos, na última reunião, que antes de haver a determinação

que o Vida de Estagiário saísse do ar, já tínhamos aprovado, mais de

um ano atrás, que fosse feito uma Vida de Estagiário II, que estamos

acompanhando junto com a Miriam e ela pode dar mais detalhes.

A SRA. MÍRIAM PORTO (Diretora de Produção) – Como

falamos mais cedo, o Vida de Estagiário II, eu já entrei em contato

com o produtor e ficamos de conversar assim que eu voltasse agora



para o Rio, porque ele já tem algum material gravado, que vamos

avaliar e, enfim, colocar dali para frente como deverá ser conduzido.

Mas eu preciso ver primeiro o que ele já fez e o quanto ele já fez.

Ficamos de conversar, assim que eu voltasse para o Rio e vamos dar

um retorno.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Só quero deixar bem claro que não é papel do conselho

censurar nada, por favor. É só uma visão do conselho, que a gente

passa para vocês.

Então, se depois você puder dar notícia desse encontro,

ou dessa conversa?

A SRA. MÍRIAM PORTO (Diretora de Produção) – Está

ótimo, eu dou retorno.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Takashi, fica bem assim? Está bem? OK.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Posso falar

duas coisas? Uma é sobre a cartilha. O Eduardo ainda não sabe, mas

nós registramos no sistema do plano de providências, da Secretaria

de Controle Interno da Presidência da República,  um compromisso

que a gente tem...

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Eu sei, sim.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Que  o

Tribunal de Contas da União vai acompanhar, que é não só a cartilha,



mas a transformação da cartilha nas linguagens dos nossos veículos.

Portanto, uma cartilha para televisão, uma cartilha para rádio, uma

cartilha para web, uma cartilha cantada, se possível até em forma de

ópera para a Rádio MEC.

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

com os nossos melhores tenores.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  É  até

março ou abril que colocamos isso?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Até abril.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Então, até

abril. Para além disso, porque não foi só o conselho, a Secretaria de

Controle  Interno  também  acha  que  temos  que  fazer  exatamente

aquilo que o conselho estabeleceu que a gente deveria.

A  outra  questão  e  com  relação  à  proporcionalidade.

Queria dizer que há três anos atrás – tenho esse dado bem claro na

minha cabeça,  e,  portanto,  posso  antecipar  as  informações  que o

Silvio  vai  colocar  mais  detalhadamente  –  a  força  de  trabalho  da

empresa tinha 40% de pessoas concursadas ou admitidas antes da

Constituição;  60%  da  força  de  trabalho  ou  eram  funcionários

temporários ou gratificados, de livre provimento, ou da CERP, que era

quem fazia grande parte das ações da comunicação pública. Hoje já

estamos com 90% e até fim do ano estaremos com mais de 90% de

toda força de trabalho da empresa com funcionários concursados. E

nós  fizemos  isso  em  três  anos.  Só  isso  que  eu  queria  deixar

registrado.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Algum  outro  conselheiro  quer  fazer  alguma  outra

consideração?

Encaminhamentos?

CONSELHEIRA  RITA  FREIRE –  Eu  gostaria  de  fazer

uma  consideração.  Foi  apresentado  hoje  também  a  redução

progressiva dos recursos para a mídia pública. Eu queria saber o que

a EBC vai fazer para tentar reverter esse processo, e lembrando que

já começa agora um processo de construção e aprovação do plano

plurianual de recursos, de investimentos do Governo. Eu queria saber

onde a EBC vai  buscar  compensar esses recursos? Qual  é  a ação

institucional para isso, porque acho que não temos que aceitar como

uma  coisa  natural,  que  a  empresa  vá  perdendo  prioridade  com

relação aos recursos com que ela vem trabalhando.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Até

agradeceria todo apoio possível do conselho, dentro de pleitos que

estamos fazendo no Congresso Nacional, para que as comissões do

Congresso  que  podem  apresentar  emendas  de  comissão  a  nosso

favor, e nós conversamos com o relator setorial que se prontificou a

colher todas as emendas que forem a nosso favor, e tenho certeza

que o relator geral também não será contra, o Senador Romero Jucá.

Mas temos dois pleitos...  O da infraestrutura nós já protocolamos,

Silvio, ou não?

Um pleito  já  protocolado,  que são mais  80 milhões  na

Comissão de Direitos Humanos do Senado, que a Senadora Ana Rita

se  prontificou  a  acolher  e  referendar  dentro  da  comissão,  para

produção de conteúdos diversos, ligados à área de direitos humanos,



além de outros investimentos, como, por exemplo, nessa questão que

é  tão  cara  para  todos  nós,  que  é  a  questão  da  acessibilidade.

Portanto, temos esse pleito junto à Comissão de Direitos Humanos do

Senado.

E na Comissão de Infraestrutura,  porque não podemos

ter,  temos  até  esse  pleito  também,  de  que  a  Comissão  de

Comunicação, Comissão de Cultura, Comissão de Esportes, Comissão

de  Educação  e  outras  comissões  que  são  mais  relacionadas  com

nosso  tema,  que  elas  também  possam  fazer  emendas  para  o

orçamento  da  EBC,  porque  o  regulamento  da  tramitação  do

orçamento no Congresso não permite, vez que a EBC está vinculada à

presidência da república.

Temos esse pleito para abertura dessas outras comissões.

Enquanto isso a Comissão de Infraestrutura do Senado pode, e nossa

tentativa é um pleito lá de uma emenda de 100 milhões de reais,

para a ampliação no processo de digitalização para que possamos ter

sinal digital, para esse processo do apagão digital que vai acontecer

nos próximos anos, nas cidades com mais de cem mil habitantes.

As duas comissões são do Senado. No caso da Câmara,

poderia ser a de Viação e Transportes, que aí não tem muito a ver

conosco.  Mas  acreditamos  que  a  Infraestrutura  digital  da

comunicação pública está contemplada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mais alguém?

Vamos encaminhar então?

Conselheira Rosane.



CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Eu estava

anotando aqui. Esse mês de dezembro é um mês onde comemoramos

sete anos da existência da EBC. No próximo final de semana vai ser

cinco anos da Confecon. São cinco anos da Primeira Conferência de

Comunicação.

E nós  saímos de um período eleitoral  onde o  tema da

comunicação foi um tema muito debatido, mesmo sem muitas ações

mais concretas, mas um tema que esteve no foco.

Acabamos, também, de participar de forma muito ativa,

os  conselheiros,  os  movimentos  sociais,  a  própria  EBC,  do  Fórum

Público de Comunicação.

Isso nos dá uma responsabilidade muito grande,  nesse

momento de aprovar o plano de trabalho para 2015. Acho que cada

vez mais, às vezes as críticas, as pessoas que trabalham na EBC, o

conselho  curador  tem  o  grande  objetivo  de  fortalecer  o  sistema

público. E para nós, que somos militantes da luta da democratização

da comunicação, sabemos que se quisermos colocar o tema da pauta

seja da regulação econômica, seja do tema da comunicação como um

todo,  fortalecer  o sistema público é uma questão estratégica para

nós, no debate, para fortalecer e ampliar a democracia.

E fazendo toda essa análise, que fizemos, do plano, acho

que se aprovarmos o plano agora, colocar o plano em aprovação,

nesse determinado momento, ele ainda está incompleto no sentido da

necessidade e do fortalecimento que a EBC precisa.

Também  chegarmos  e  dizer  assim,  bem,  agora

paralisamos e não temos um plano de trabalho, também é ruim para

a EBC, porque a EBC precisa continuar, num ditado que costumamos

dizer, que precisamos trocar os pneus com o carro andando.

Então, acho que a minha sugestão de encaminhamento é

que, através do plano aprovado de 2014, que dá um processo de



continuidade e  dá,  digamos,  um espaço para  continuar  fazendo o

trabalho, a partir do debate que fizemos e apresentamos aqui, que

seja reestruturado o plano de trabalho, e a gente chame uma nova

reunião no começo do ano que vem para aprovar o plano, dando um

tempo de darmos uma olhada se todo esse debate que fizemos aqui,

das diretrizes, dos objetivos e desse momento que estamos vivendo

no sentido de fortalecer cada vez mais a EBC.

A minha proposta, então, é de não aprovar o plano agora,

mas considerar  todo trabalho,  avanço,  toda importância  que teve,

inclusive a produção importante dessa reunião de hoje, e que a gente

faça esses reajustes e chame uma nova reunião no início de 2015,

para aprovar o plano.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Alguém quer comentar o encaminhamento?

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –

Gostaria de dizer que concordo em grande parte com a Conselheira

Bertotti. Acho que é fundamental que nós aprovemos o plano, mas

não precisa necessariamente ser agora nesse momento. Mas ele é

resultado, pelo que vimos e lemos, de um esforço muito grande. E

que compromete todo  um trabalho  não  só  do  conselho,  como da

própria empresa e dos caminhos futuros que a comunicação pública,

no  que  respeita  a  nossa  parte,  está  em  jogo,  nesse  momento

delicado  do  país;  nesse  momento  delicado  dessa  conjuntura  que

atravessamos.

Então,  eu  sou  a  favor,  em  princípio,  da  aprovação  do

plano. Mas concordo que ele possa ser enriquecido e votado daqui a

alguns dias.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O Nelson pediu a palavra.

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

queria  consultar  os  diretores  para  saber  se  eles  discordaram  de

alguma observação ou de tudo aquilo  que foi  colocado aqui  como

diretriz, como considerações a serem feitas.

Queria dizer a todos que considero tudo aquilo  que foi

colocado como acolhido dentro do plano. Portanto, todas as ressalvas

e  observações  que  foram  feitas  aqui,  todas  pertinentes, e  que

estamos  incorporando  elas  imediatamente  ao  plano.  E  que

evidentemente entregaremos uma nova versão em que o conselho

verificará  se  tudo  aquilo  foi  acolhido  ou  não,  e  se  tiver  alguma

divergência, conversamos e imediatamente resolvemos a questão. Eu

vi  todas  as  considerações  mais  em  relação  à  forma  do  que  ao

conteúdo. Naquilo que tem a ver com diretriz, toda a lista que foi

apresentada  aqui  eu  endosso  e  assino  embaixo,  e  se  não  tem

discordância dos nossos diretores,  eu diria  que está acolhido tudo

aquilo que foi proposto pelo conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Todo mundo concorda? Estamos de acordo?

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Então, a gente teria um

prazo para encaminhar algumas coisas que foram mencionadas muito

en passant, por escrito, com a possibilidade de algum ajuste entre a

Secretaria  e  a  Empresa.  Nós  precisamos esse tempo a mais  para

finalização.  Não  estou  querendo  dizer  que  isso  não  signifique

aprovação, mas temos as contribuições que foram passadas aqui, eu



acho  que  elas  têm  que  ser  mais  detalhadas.  Alguns  processos

precisam ser detalhados. A gente falou de algumas coisas que não

estão no plano. Então, eles precisam ser detalhados e vistos.

Nós  precisamos  desse  tempo.  Como  que  resolvemos

formalmente esse tempo, eu acho que pode ser definido aqui.

CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  Só  questão  de

ordem.

Acho que podemos deliberar. Tem o encaminhamento da

Conselheira  Rosane,  manifestação  do  Conselheiro  Paulo  e  a

manifestação do Presidente Nelson.

Só  quero  perguntar  então,  já  no  encaminhamento  ao

Conselheiro Paulo, se ele mantém o voto dele.  Acho que tem que

fazer  a  votação,  para  ficar  claro  qual  é  a  decisão  que  estamos

tomando.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu

mantenho a minha posição, ressalvado ponto de vista.

CONSELHEIRO MURILO RAMOS – Acho que tem que

fazer a votação. Só isso. Ana, vamos votar a proposta de adiar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nós temos três, que é aprovar o plano da maneira como

está; aprovar o plano com ressalvas; e a terceira é não aprovar hoje

e adiar a deliberação para a próxima reunião. São três opções.

CONSELHEIRA RITA FREIRE –  Essa é a proposta do

Nelson.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não. É a proposta do Paulo. Não do Nelson, é do Paulo. Ele

não quer aprovar hoje? Então, é com ressalvas.

CONSELHEIRO MURILO RAMOS – São duas propostas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – São três, Murilo. Qual é a segunda?

CONSELHEIRO MURILO RAMOS – São duas propostas.

Uma é não aprovar o plano. Pelo que entendi do encaminhamento do

Nelson,  a  Diretoria  vai  acolher  as  sugestões,  diretrizes  e  vai  nos

apresentar  uma nova  versão  que  será  deliberada  na  reunião  que

marcaremos aqui agora. Essa é a primeira proposta.

A segunda proposta é do Conselheiro Paulo, de aprovar o

plano.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E a terceira?

CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  Alguém  fez  a

terceira?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O Nelson.



CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  O  Nelson  não  é

Conselheiro. Perdão, Nelson, mas não é.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu sei. Mas temos opções.

CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  O  Nelson  não é

conselheiro.  Eu  não  entendi  nem  que  tenha  sido  esse  o

encaminhamento  do  Nelson.  Se  foi,  ele  tem  que  ser  feito,  mas

infelizmente o Nelson não é conselheiro. O Nelson entendeu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas eu não estou adotando. O voto não é o dele, o que

estou dizendo...

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Como conselheiro,

eu encaminho a proposta do nosso Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  O  senhor  está  falando  que  temos  três  opções,  não  é?

Então, diga, por favor.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Eu fico com a opção

do Nelson, eu acho que a diretoria merece a confiança do conselho.

Ele vai fazer as retificações e vai nos entregar o texto aprovado hoje,

com as melhorias que foram propostas pelo conselho. Parece o bom

senso, se não ficamos pardos sempre e não avançamos nunca.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Está em votação. São duas propostas: aprovamos o plano

hoje com ressalvas...

CONSELHEIRA RITA FREIRE –  Há  uma  sugestão  de

que a gente tome um café para tomar a decisão...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos terminar. Temos duas opções: aprovamos o plano

hoje, com o compromisso que a direção vai fazer as incorporações

necessárias,  ou esperamos as modificações e votamos na próxima

reunião do conselho.

Eu vou tomar o voto de cada um. Conselheiro Murilo?

Eu vou fazer nominalmente, um por um. Eu tenho essa

opção...

CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  Coloque  as  três

propostas. Primeira proposta, se não aprova, volta à outra. Quem é a

favor?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu gostaria de fazer nominalmente, conselheiro. Eu tenho

essa prerrogativa.

CONSELHEIRO MURILO RAMOS –  Eu  voto  para  não

aprovar o plano.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não é constrangedor, não.

CONSELHEIRO MURILO RAMOS – Aprova na reunião a

ser marcada, espero eu.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira? Conselheiro Paulo?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu

voto pela aprovação do plano, mas desde que a votação possa ser

feita no mês de janeiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Olha, experiência de vida vale tudo, não é? Incrível. 

Conselheira Rita.

CONSELHEIRA RITA FREIRE –  Eu  gostaria  de  ver  o

plano finalizado, para poder aprovar. Tenho plena confiança de que

vai ser incorporado, mas precisamos desse tempo. Então, aprovar o

plano  com  ressalvas,  não  nos  dá  esse  tempo.  Então,  é  pelo

adiamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Lembo, já votou.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Já.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Também,

como autora da proposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Qual proposta?

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  De

adiamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – De adiamento. Eliane?

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES –  Também acho

que votamos em janeiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Ana?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Com a Rosane, pelo adiamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Takashi?



CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Voto pelo adiamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Maria da Penha.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA – Adiamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho que temos, então, uma unanimidade.

Desculpe. Conselheiro?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –

No ano  passado  teve essa  mesma coisa.  E  terminou indo  para  o

adiamento, com ressalvas e tudo. Então, já está definido, a maioria já

votou pelo adiamento. Pronto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Contra o voto do Conselheiro Lembo... Todos nós estamos

confiantes.

Então,  adiamos  a  aprovação  do  plano  para  04  de

fevereiro.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Eu  tenho  uma

questão de encaminhamento, só para entender. Tudo o que foi falado

aqui hoje, registrado em ata, já será considerado então o material

que  a  diretoria  vai  trabalhar  ou  vamos  ter  que  produzir  um

documento do conselho?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fica a critério do conselho.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Posso falar?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode, claro.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Dialogando com a Evelin, penso que a gente tem que fazer um

documento e formalizar, porque constar da ata não necessariamente

será suficiente para que seja apreciado, como em ocasiões anteriores.

Então, a gente formaliza o documento e encaminha.

CONSELHEIRO  MURILO  RAMOS –  É  importante

estabelecer um prazo para finalizar o documento e entregar para a

diretoria. Qual seria esse prazo? Já definir agora, é importante definir

o prazo agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode ser uma semana.

CONSELHEIRO MURILO RAMOS – Uma semana. Está

bem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sílvia, por favor.



A SRA. SYLVIA SARDINHA (Secretaria Executiva EBC)

– Há alguns prazos para combinarmos aqui.  O primeiro é em que

prazo a gente vai receber as informações para que a gente possa

trabalhar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Uma semana.

A SRA. SYLVIA SARDINHA (Secretaria Executiva EBC)

– E o segundo prazo é que prazo teremos para que a gente possa

devolver  a  matéria  ajustado pelos  conselheiros.  Eu,  especialmente

gostaria,  como  responsável  pela  elaboração  do  plano,  e

principalmente  pelo  formato  do  plano,  gostaria  muito  de  ter

oportunidade de dialogar mais detalhadamente com que nos propõe

modificações no formato do plano.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Ima.

A SRA. SYLVIA SARDINHA (Secretaria Executiva EBC)

– Conselheira Ima? Então, gostaria,  conselheira, gostaria de poder

trocar mais, dialogar mais com você, com relação ao formato. Por

favor, faremos por Skype.

Mais um ponto que eu gostaria de colocar aqui, é que o

Plano de Marketing, ele não foi entregue nesse momento agora, em

função de que precisamos ter o plano aprovado para daí propor ações

promocionais para não somente veículos, mas para lançamentos de



programas  e  tal.  Esse  foi  o  motivo  pelo  qual  o  plano  não  foi

apresentado.

Então, gostaria também de reconsiderar a apresentação

do plano de marketing, tão logo o plano seja aprovado para que a

área de marketing e comunicação possa propor ações em cima de um

plano aprovado efetivamente. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No dia 15 de janeiro, pode ser? A devolução para nós.

A SRA. SYLVIA SARDINHA (Secretaria Executiva EBC)

– OK.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Em relação ao Plano

de  Marketing,  eu  sou  um  dos  autores  dessa  crítica,  a  nossa

preocupação  é  bem  objetiva.  Nós  entendemos  que  o  que  vocês

pretendem fazer em termos de divulgação, em termos qualitativos,

não  depende  do  plano  de  trabalho  estar  aprovado.  Muito  pelo

contrário, ele faz parte do plano de trabalho. E vou dar um exemplo.

Esse ano de 2014 aconteceu um evento que consideramos bastante

desagradável, que foi o fato de a EBC ter patrocinado um evento, em

que  era  voltado  essencialmente  a  produtores  e  distribuidores  de

conteúdo. Ou seja, não havia um único telespectador em potencial

nesse evento. Ao passo que, por exemplo, eventos como SBPC, que

aparece lá, um que eu participei tinha 3.000 participantes, a maior

parte de estudantes, além de pesquisadores,  a EBC não patrocina

eventos como a SBPC.

Então, não há necessidade de você detalhar exatamente

quanto você vai gastar em cada evento, mas sim dar diretrizes, olha,



vamos patrocinar mais eventos de caráter social e, se for necessário,

também, alguns de cunho profissional.

É isso que a gente gostaria de ver explicitado, para que

não ocorra erros como ocorreram esse ano.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Café e voltamos depois?



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos retomar, para podermos fechar os nossos trabalhos

mais cedo.

Começo, pelo Calendário do primeiro semestre de 2015,

das reuniões do Conselho.

A ideia,  em princípio,  era no dia  24 de fevereiro,  mas

tenho impressão que é muito longe para ficarmos sem nos reunirmos.

Então, eu proponho dia 04 de fevereiro. Aí não atrapalha o calendário

do nosso amigo João Jorge.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Eu queria, na sequência,

fazer uma proposta de roteiro de debates sobre um tema que terá

certa urgência, se vamos nos envolver com ele. Que a gente tivesse a

previsão de um roteiro de debates no dia 05 e que a gente discuta

esse tema na sequência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dia 05 é a reunião.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Então, no dia 04 a gente

teria um roteiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nas câmaras temáticas.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Só um instantinho. As

câmaras são pela manhã da reunião ordinária.



Na  verdade,  eu  queria  fazer  uma  proposta,  e  já  vou

adiantar para ver se há uma concordância. Ontem eu participei de

uma  reunião  chamada  Interconselhos,  que  reúne  conselhos  da

sociedade  em  torno  de  políticas  públicas.  Eles  têm  formatos

diferenciados, alguns mais fiscalizadores e outros mais próximos da

elaboração  das  políticas,  e,  claro,  não  temos  um  conselho  de

comunicação  que  levasse  as  propostas  da  comunicação,  mas  o

conselho curador, em relação à EBC, tem sido convidado e essa foi a

segunda reunião que eu participei.

Lá  houve  toda  uma exposição  das  políticas  que  foram

incorporadas e um balanço, uma prestação de contas, mas também

houve a informação de que o próximo plano plurianual do governo

para as políticas públicas setoriais, ele será já definido no meio do

ano que vem, para 2016, e até março serão recolhidas as propostas

de  políticas  estratégias,  investimentos  de  várias  áreas.  Da

comunicação  não  tem,  mas  nós  precisamos  discutir  se  as

preocupações relacionadas com políticas públicas para mídia pública,

se  temos  que  levar,  porque  quem  participa  dessa  instância  é  o

conselho curador e não é nenhum outro conselho ou instância da

EBC. E, também, esse é um espaço em que outros conselhos têm

levado propostas e têm manifestado a dificuldade, por exemplo, o

conselho da juventude levou a questão clara da dificuldade com a

comunicação,  e  também  houve  algumas  apresentações  de  outros

segmentos que levantam essa questão e não há uma interlocução.

Então, penso que poderíamos fazer o roteiro de debates

convidando  alguns  representantes  de  conselhos  que  estão

preocupados com a questão da mídia pública para que também nos

ajudem a levar questões da comunicação para essas propostas, para

que haja uma pressão para que o tema da comunicação seja colocado

como  uma  exigência  da  sociedade  civil  na  construção  do  plano

plurianual.



Então,  queria  propor  que  a  gente  convidasse  alguns

conselhos e fizesse um roteiro de debates na véspera da aprovação

do plano,  já  que  não  é  no  dia  seguinte.  Essa  é  minha  proposta.

Seriam dois dias, e um deles a gente ter uma reunião interna até

para ver quais seriam as nossas preocupações com relação a isso,

qual é o papel do conselho nesse processo, que a gente tem que ter

isso bem acordado entre nós; e fazer uma discussão com a sociedade

civil representada em outros conselhos, para saber se é possível que

elas ajudam a pressionar pela valorização da mídia pública e da EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Rita, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Mas só

gostaria de propor a inversão, porque eu acho que a gente tem que

focar no plano, no dia 04. E no dia 05 a gente faz outra discussão, se

for o caso.

Mas eu acho que também temos que fazer uma discussão

interna antes de chamar os outros conselhos. Qual o papel exato do

conselho curador? Tenho dúvidas da nossa, não sei, tenho dúvidas. E

acho que não só eu, alguns outros conselheiros já manifestaram essa

questão. Se nosso papel é interno, se é para fora.

Então, queria propor que a gente conversasse entre nós

antes de abrir para outros conselhos. Não sei se você concorda ou se

os outros conselheiros...

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Eu concordo. Concordo

plenamente. Só acho que se a gente for fazer alguma discussão com

outros  conselhos  no  sentido  de  que  tenha  uma  parceria  desses

conselhos para pressionar em favor da pauta da comunicação e da

comunicação  pública,  isso  deve  ser  feito  antes  de  março,  porque

esses  conselhos  vão  apresentar  suas  agendas,  suas  demandas



estratégicas em março, numa próxima reunião Interconselhos, para a

qual também o conselho curador será convidado.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  São

quase meio dia. Nós podemos fazer os três debates. Nós podemos

fazer um debate nosso, do Conselho, meio dia; meio dia, fazer outro

debate  com  mais  participação  de  outros  conselheiros  de  outros

setores; e outro meio dia, o debate sobre o plano de trabalho; e à

tarde a reunião do conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas eu queria primeiro esgotar o plano de trabalho.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– No dia 04 faz o plano de trabalho e no dia 05 faz essa discussão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dia 04 o plano de trabalho e a reunião. E depois, no dia 05,

a gente abre para essa outra questão.

É a minha proposta. Eu sei, daqui a pouco, no segundo

dia, sai todo mundo às quatro da tarde e a gente fica sem poder

fechar. Pode ser assim?

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Pode.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, está bem.



Nós temos previstos duas sugestões de atividades, roteiro

de debates  em março.  Em maio,  sugestões  de temas serão bem-

vindos. E poderemos fazer em outras cidades. 

E outro formato, porque as audiências que fizemos ano

passado,  ou esse ano,  não me lembro bem, acho que temos que

repensar o modelo, e público, etc.

Em  abril,  no  dia  14  seria  a  reunião  das  câmaras

temáticas, e no dia 15, a 55ª Reunião Ordinária.

Em junho,  pensamos  em fazer  a  reunião  do  conselho;

uma audiência pública, seguida da reunião do conselho, em São Luiz

do Maranhão, porque temos uma sede da EBC em São Luiz.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– A de março seria aqui em Brasília? E as outras todas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Podemos  pensar  em  outro  lugar.  Mas  isso não  precisa

definir agora, e nem temos condições de fazer.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL – Só para esclarecer.

Como está proposto aqui, nessa sugestão de calendário, as reuniões

das  câmaras  temáticas  aconteceriam um dia  antes  da  reunião  do

conselho curador. A gente não tinha combinado que era de manhã e

de tarde?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu sei. Mas isso, também, podemos decidir agora. Eu não

sei se isso é produtivo, pelo cansaço, ou não.



CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Ou

poderia vir dois dias.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Então,  vamos  mudar  para  um  dia  só.  Sem  problema

nenhum.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Mudar o quê? Desculpe.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No mesmo dia.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – E o roteiro de debates

no dia seguinte. Isso? Do que estamos falando?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não. A do dia 04 e do dia 05 já está definido. Vamos fazer a

reunião no dia 04. De manhã, vamos fazer a reunião das câmaras

temáticas, e à tarde a reunião do conselho. Nesse novo formato. Dia

04 ou dia 05, o que vocês preferem?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Posso

fazer uma pergunta? A reunião das câmaras temáticas será câmara

por câmara ou será novamente todas juntas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Como a gente definir. Não tem nada rígido nesse assunto.



Podemos  fazer,  mas  hoje  foi  tão  produtivo.  Não  foi

produtivo hoje?

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Foi muito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas isso a gente não precisa decidir agora também.

Então, recapitulando. Vamos mudar para o dia 05? Não,

eu estou cansada.

Dia 04 de fevereiro, quarta-feira, vamos ter, de manhã, a

reunião das câmaras temáticas, e à tarde a reunião ordinária.

No  dia  05,  uma  discussão  interna  sobre  o  papel  do

conselho curador etc., etc. E à tarde, essa proposta da Rita, que a

gente pudesse dialogar com outros conselheiros, de outros conselhos

etc.

Está bem assim? Isso em fevereiro.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME –  Eu  não sei  se é  o

caso dos outros conselheiros, mas no meu caso, por exemplo, vir e

chegar aqui para uma reunião na parte da manhã, é complicado, e

então tenho que vir na véspera. Se for atividades no dia 04 e no dia

05, no caso, seriam três dias para mim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Mas  isso  é  superexcepcional,  conselheiro.  Não  vai  ser

sempre  assim.  É  a  única  vez  que  serão  dois  dias  seguidos  de

atividades.  Nos outros,  serão no mesmo dia a reunião da câmara

temática  e  reunião  do  conselho.  É  excepcional  essas  reuniões  de

fevereiro. OK?



Então, fica em abril, dia 15, reunião da câmara temática

de manhã, e reunião ordinária do conselho à tarde. Cortamos o dia

14.

Em maio, é o roteiro de debates.

E junho, no dia 17, é uma audiência pública. Aí teríamos

que fazer dois dias. Em São Luiz do Maranhão, audiência pública na

terça, e reunião do conselho na quarta.

Conselheiro,  peço  sua  compreensão  para  fevereiro.

Obrigado.

OK, então aprovamos o primeiro semestre.

No  dia  16,  audiência  pública,  e  no  dia  17,  reunião  do

conselho. Poderíamos até fazer a reunião do conselho pela manhã,

para poder voltar à tarde.

OK, Guilherme?

Alguém  mais  dos  conselheiros  quer  fazer  alguma

consideração.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Nós  precisamos

definir os temas dos roteiros de debates ou pode ficar em aberto?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Podemos sugerir ao longo do tempo.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Só um convite. Como o

ano que vem teremos o Fórum Social Mundial 2015 na Tunísia, e está

tendo uma mobilização da sociedade civil  para estar representada,

algumas  organizações  que  estão  encarregadas  de  construir  essa

delegação, estão organizando um seminário em Salvador, nos dias 22



a 24 de janeiro. E como a cobertura do Fórum Social Mundial sempre

foi  uma pauta  de interesse  da  EBC e,  também,  a  relação  com a

sociedade civil é uma característica do conselho, eu queria fazer esse

convite,  a  que  o  conselho  se  fizesse  representar.  Eu  não  posso

representar o conselho, porque estou no outro lado organizando o

processo.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Posso

complementar a informação, Rita? Nas informações, em relação ao

plano de trabalho, inclusive eu fiz a sugestão de que nas efemérides

que vamos cobrir, entre aniversário de Aracaju, 160 de Aracaju, 450

Anos  do  Rio  de  janeiro,  que  incluísse  também  o  Fórum  Social

Mundial.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Nós vamos cobrir. A gente não pôs, porque essa é uma cobertura...

Mas todo ano a gente vai. Desculpe, eu até vi o seu comentário.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Inclusive nas pautas que

estão colocadas para a sociedade civil levar para o Fórum Social, uma

delas  é  discutir  o  papel  da  sociedade  civil  nas  regulações,  nos

sistemas de comunicação. Esse é um debate que na proposta que foi

feita  pelas  organizações  e  que  vai  ser  discutido  e  definido  nesse

seminário – essa pauta está confirmada,  mas está colocada como

uma pauta estratégica – o debate da relação, do papel da sociedade

civil nos sistemas de comunicação. A ideia é que esse debate seja

feita, que se convide ou que se insista para a presença da EBC, para

discutir com organismos reguladores que já estão se aproximando o

processo  do  Fórum,  porque  há  um  interesse  nas  regulações  nos

países da África em fazer esse diálogo.



Então, eu queria, mais uma vez, além do conselho, que a

própria  EBC  tivesse  interesse  em  estar  presente,  para  a  gente

reafirmar essa pauta e enriquecer o debate. É um debate que a EBC

tem muito a contribuir, como já disse antes, do papel da sociedade

em tudo isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  – Obrigado.  Eu vou passar,  então,  para o Nelson,  com os

informes da direção.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Tendo em

vista  que Eduardo  venceu  o  mandato  como  diretor-geral, e

manifestou o interesse de ir  para outra  missão,  nós indicamos ao

conselho de administração,  o  nome do jornalista  Américo  Martins,

para  substitui-lo;  e  para  assumir  interinamente  a diretoria  de

programação, enquanto o nome dele não é aprovado, não é passado

pelos crivos da Casa Civil etc., e aprovado pela Presidente Dilma.

O jornalista  Américo  Martins  trabalhou  muitos  anos  na

BBC em Londres, chefiou o Serviço Brasileiro da BBC; foi o jornalista

que trabalhou no Jornal do Brasil e outros veículos aqui no Brasil;

participou, inclusive, do processo da Escola da BBC, formando muitas

pessoas,  ajudando  na  construção;  e  foi  ele  que  organizou  a  BBC

Brasil; a primeira formação da BBC aqui no Brasil, do noticiário que

tem na internet. Recentemente estava na Rede TV. É uma pessoa que

nós gostaríamos que colaborasse conosco, achamos que tem muito a

acrescentar,  é alguém que conhece muito de comunicação pública,

até porque trabalhado na empresa que é considerada referência no

mundo.

Esse  é  o  informe  que  gostaria  de  dar  aos  senhores

conselheiros.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Duas  coisas.  Eu  queria  prestar  uma  homenagem  ao

Eduardo.  Tivemos  alguns  embates  assim  meio  acalorados,  vamos

dizer assim, mas você sabe que é só pela construção do projeto e

nada mais do que isso. Às vezes eu reagi de uma maneira talvez,

assim,  custa  para  me tirar  do  sério,  mas  às  vezes  tira...  E  você

também. Quer dizer, você sai do sério mais rápido do que eu.

Mas só queria te dizer, prestar minha homenagem, e do

conselho,  sei  que  posso  fazer  isso  em  nome  de  todo  mundo;  e

agradecer pelo seu trabalho e por sua contribuição para a EBC e para

a comunicação pública. Obrigado.

A outra coisa. Queria te dar a palavra. Mas gostaria de

fazer um apelo para o Nelson. Que a nomeação do Américo Martins

incluísse: que fosse levada junto com a dos conselheiros. É um apelo

que faço.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acho muito

justo  e  vou  trabalhar  nisso.  Vou  trabalhar  até  para  que  os

conselheiros cheguem antes lá. Eu não sei, talvez, dependendo desse

delay que temos aí,  pode ser que o Eduardo ainda esteja aqui na

próxima reunião, porque como ele ainda não tem substituto, mesmo

o mandato dele tendo vencido no dia primeiro, ele continua diretor

até que a nomeação seja publicada no Diário Oficial. Portanto...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Se demorar tanto quanto o nosso, Eduardo, você fica até o

ano que vem.



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

gostaria de aplausos em todas as reuniões.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Realmente,  Nelson,  nós  vamos  pedir  uma  audiência

oficialmente, porque realmente a gente não conseguiu gestionar na

Secom. Eu sei que a Regina teve a maior boa vontade, mas é um

momento difícil. Então, vamos fazer uma solicitação formal, porque

estamos esperando desde maio. É inacreditável. Depois sai notinha

nos jornais e a gente fica bravo. Mas realmente é difícil.

Vou passar a palavra para o Eduardo.

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

agradecer,  porque isso  aqui  não  é  um emprego,  isso  aqui  é  uma

missão. A gente cumpre a missão, tenta cumprir da melhor maneira.

E quem acredita no que está fazendo, às vezes se agarra de forma

até agressiva àquilo que faz. Então, eu tenho muito orgulho do cargo

que atingi  aos  37 anos.  Eu tenho quarenta agora,  e  acredito  que

ainda tenho muito com o que colaborar com a comunicação pública,

na EBC, fora da EBC, perto da EBC. A comunicação pública, eu brinco,

é a única tatuagem que eu tenho. Não sai da gente.

Eu sou muito grato à confiança que Nelson depositou em

mim, a Secom depositou em mim, a Empresa Brasil de Comunicação

depositou em mim. E só tenho a agradecer pelo período que passei

aqui. Muito obrigado mesmo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Gente, continuamos na luta, todos nós? Muito obrigado a

todos.



CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Entre  os

informes da Diretoria, eu pensei que haveria uma questão sobre o

PBI, e a gente não comentou. Será que não dá para ter um informe

sobre o PBI?

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

Estava  na  minha  cabeça,  mas  não  anotei  e  esqueci.  Para  os

conselheiros que não estavam lá, evidentemente, e também aqueles

que estavam, se quiserem reforçar.

Nós  fizemos  um  encontro,  e  conseguimos  reunir

emissoras públicas de mais de vinte países; mais de vinte parceiros

regionais nossos; pela primeira vez trouxemos países da América do

Sul,  principalmente,  para participar  do PBI.  O que,  inclusive,  indo

naquilo  que  o  Inácio  Ramonet,  num encontro  de  TVs  públicas  da

América  Latina,  em  Mar  Del  Plata,  recomendou  a  todas:  vão  se

aproximar  principalmente  das  emissoras  públicas  lá  da  Europa,

porque  eu  entendo  que  vocês  aí  estão  nesse  embate  com  a

comunicação comercial, mas em algum momento vocês vão precisar

de um equilíbrio. E eu fiquei muito satisfeito, porque já tinha dito isso

num debate que participei na Universidade de Colúmbia, no mesmo

sentido do Ramonet, dizendo que achava que nós estávamos mais

próximos  de  termos  um  modelo  mais  consolidado,  ou  seja,  de

superar a alternância de poder; eles tinham avançado mais rápido,

mas pelos embates que fizeram poderiam ter reversão no momento

que tivesse alternância de poder, e isso foi exatamente o que o Inácio

Ramonet  disse naquele momento: vamos ter  um equilíbrio.  E não

fazer aquilo que um professor da Universidade de Colúmbia chamou

de  double  down,  ou seja,  aquele  movimento  que se  faz  contra  a

imprensa comercial,  ou no caso daquilo  que ele  estava falando,  a

comunicação na Venezuela, porque ele estava falando  double down

da mídia comercial em relação à mídia estatal da Venezuela.



Então,  acho  que foi  muito  produtivo.  Nós  conseguimos

realizar um evento de nível internacional desse porte pela primeira

vez; e fiquei  muito feliz com os elogios que recebemos do comitê

executivo para toda equipe; todos trabalharam muito bem; tivemos

grandes  dificuldades  por  conta  de termos  que  fazer  licitação  para

uma empresa de eventos para eventos de maior porte, que a gente

não tinha e ela só ficou concluída em agosto, e, portanto, isso atrasou

bastante o nosso cronograma. Mas todos, não só pessoalmente, mas

depois  mandaram  e-mail  também, BBC,  PBS,  TV  França  e  tal,

agradecendo. E eu acho que foi muito importante, porque a gente

talvez tenha consolidado aquilo que a gente queria dizer. O filme foi

muito feliz, o filme Descalço sobre a Terra Vermelha, que, aliás, é

21:30 do próximo sábado o primeiro episódio – são três episódios aos

sábados. Era exatamente aquilo que a gente queria falar, vamos nos

aproximar: vocês, do Hemisfério Norte, nós, aqui do Hemisfério Sul,

vamos  construir  parcerias,  porque  já  temos  condições  de  estar

fazendo grandes coisas junto com vocês; todos estamos numa crise,

engolidos  pela  crise  financeira;  podemos  potencializar  os  nossos

orçamentos fazendo parcerias e trocando nossos conteúdos de forma

não onerosa, ou seja, não olhem para nós como mercado, mas como

um conjunto de nações que quer também participar da produção ou

coprodução audiovisual internacional.

Acho que esse recado passou. Eles sentiram bastante, foi

importante, fizeram contatos, alguns deles com os sul-americanos; e

acho que ficou o recado que a gente não fechou coisas, mas eu acho

que a reunião de Munique, a próxima, em setembro do ano que vem

em Munique, por aquilo que a gente viu no comitê executivo, haverá

passos  adicionais  nesse  sentido,  inclusive  com  a  possibilidade  de

juntar com uma outra entidade que tem mais países, além dos países

do Reino Unido, mas os demais países da África e da Ásia que não

participam  do  PBI,  e  acho  que  isso  pode  dar  uma  grande

potencialização,  porque  essa  outra  entidade  faz  um  sistema  de



permuta, de troca de conteúdos mais intenso entre essas instituições,

o que o PBI não faz. Então, acho que é um grande potencial.

Eu disse para toda minha equipe que o profissionalismo

com que a gente realizou aquele evento, faz com que a gente tenha

mais  responsabilidade  daqui  para  frente.  Estamos  jogando  numa

outra Liga, numa outra divisão, e agora temos que fazer as coisas,

todos os eventos que fizemos, com esse profissionalismo, porque as

cobranças serão a partir daí. É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eliene.

A SRA. ELIENE CONÇALVES – O informe sobre o PBI é

justamente para ir nesse encontro, assim, um evento extremamente

interessante,  um  evento  muito  rico;  é  muito  rico  ouvir  as

experiências e compreender quais os dilemas da comunicação pública

em outros países. Então, é para dar os parabéns mesmo, porque é

bom ter contado com isso no Brasil. E, claro, vou fazer meu papel de

“crica”  aqui  também.  Da  mesma forma que  os  trabalhadores  que

estiveram aqui  agora estavam comentando comigo ali  fora,  que é

muito  interessante  participar  da  reunião  do  conselho  curador,  que

deveríamos ter mais oportunidade de participar do conselho curador,

também queria deixar aqui registrado o lamento em relação ao PBI,

de sermos quatro  funcionários  do quadro participando evento,  eu,

Guilherme  Strozi,  o  Edvaldo  e  o  Flávio  Gonçalves.  Então,  toda

informação que tinha ali, aquela riqueza que tinha ali, de repente não

está sendo incorporada para as pessoas que estarão aqui daqui a dez,

vinte, trinta anos.



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

mas estava sendo transmitido, pela intranet, para toda empresa, por

streaming, ao vivo. Portanto, o conteúdo não se perdeu.

A SRA. ELIENE GONÇALVES – Só vou fazer isso aqui,

porque  é  uma  história  de  quem  tem  que  incorporar  um

conhecimento,  e  esse  conhecimento  se  incorpora  com quem está

aqui. Eu estou aqui há dez anos e vou continuar, vou ficar velhinha

aqui. Vou ficar velhinha, vocês terão que me aguentar. Por isso que

eu quero o plano de carreira. Mas, enfim, fazer esse papel, porque

tem uma história  que tem que incorporar  mesmo. E acho que foi

riquíssimo, foi muito legal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Só para corroborar que a organização foi perfeita, Nelson.

Parabéns para a equipe.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Ana,

só ressaltar,  também, no  PBI,  a  presença de alguns  conselheiros,

membros  do  conselho,  como  o  Conselheiro  Murilo,  que  estiveram

presentes  lá  e  participaram  intensamente  desse  evento,  que  foi

considerado o mais importante do mundo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Foi o Conselheiro Paulo, o Mário, Murilo, Eliane, Evelin, e

eu. Estávamos nós, e foi muito interessante.

Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos e desejo

um Feliz Natal a todos; Feliz Ano Novo.


