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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Boa tarde a todos e a todas.  Vou dar boa tarde também

aos internautas que nos acompanham.

Vamos manter o horário porque temos várias discussões

hoje programadas.

Declaro aberta a 54ª Reunião Ordinária do Conselho.

Consulto os conselheiros sobre a ata da reunião anterior,

se tem alguma consideração.

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Em

primeiro lugar, boa tarde a todos.  Desejo, pessoalmente, um Feliz

Ano-Novo a todos.

Sobre a pauta da reunião...



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Primeiro é a ata, mas, tudo bem.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  No

Fique de Olho, eu só queria lembrar que em 25 de fevereiro de 1945

os bravos pracinhas brasileiros, hoje muito esquecidos, cravaram a

bandeira do Brasil sob sangue e neve nos altos do Monte Castelo e

esse episódio ficará para sempre gravado na nossa história e estará a

merecer das mídias todas, sobretudo da mídia pública, a importância

que o fato requer, porque o mundo todo está comemorando os 70

anos do final da paz da Segunda Guerra Mundial, que terminou em

45.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Coloco em votação a ata da 53ª Reunião.

Aprovada.

Antes  de  passar  para  o  próximo  item,  a  conselheira

Heloisa e o conselheiro Mário me pediram questão de ordem.  Então,

passo  a  palavra  para  os  dois.   Acho  que  não  é  sobre  o  mesmo

assunto.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Certamente, não.

São duas propostas.  Duas coisas que eu queria muito

que  a  EBC,  Presidente,  avaliasse  se  é  possível.   Temos  aqui  um



funcionário,  acho,  um jornalista  que se chama Ricardo  Vila.   Não

temos?  Eu não o conheço,  mas li  o  trabalho que ele  fez  para a

Sorbonne e para Angola,  “Relações da canção popular brasileira –

Brasil-Angola”.  Não existe nada igual.  O cara fez um trabalho muito

bom.  Como acho que não podemos pedir um aumento para ele, eu

queria pedir que a EBC avaliasse de fazer um programa, uma coisa

na TV sobre a adaptação do trabalho dele, porque não há nada no

Brasil de canção popular, eu faço um pouco de pesquisa.

Eu vou – ele não sabe – indicar essa tese dele para ser

publicada, não sei  por que não foi,  e verei  se o carrego para um

seminário que faremos em Portugal.  Eu fiquei muito impressionada.

É um bom trabalho.  Então, esse é um primeiro pedido.  É um cara da

Casa, então, além de estarmos valorizando um trabalho da Casa, e

não há nada inédito.  Também acho que para a escola pública era

legal, então, se fizéssemos um trabalho e mostrar ao MEC seria bom.

É uma sugestão.  Podemos falar de conteúdo e acho que é um bom

conteúdo.  E a gente faz um furo.

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

já está anotando.  Eu estarei com o Ricardo, estarei indo ao Rio na

semana que vem, vamos estar com ele e vamos providenciar.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Isso.

Outra  coisa  é  a  seguinte:  eu  não  sabia  que  o  Daniel

estaria aqui hoje, o Daniel é um chapa branca, uma vergonha, mas

esse livro dele do Prestes é muito bom.



CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Que é meu.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– É seu.  Eu vi, por isso estou falando que ele é chapa branca.  É uma

vergonha o cara vir aqui e ficar “puxando o saco”.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Eu leio e faço uma doação ao Conselho.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Em março é aniversário da morte do Prestes.  O livro está muito

bem escrito, talvez tenha sido até bem editado.  A outra sugestão era

fazermos um Caminho da Reportagem, como fizemos dos panfletos

da Independência.  Acho que podíamos fazer um Caminho, ou o que

a EBC considerar,  sobre o Prestes, porque o livro é muito bom, é

muito bem editado, com uma pesquisa muito boa e o autor a gente

ignora porque é um “puxa-saco”.

Pode ser  assim?  Eram as  minhas duas sugestões que

seriam importantes para nós.

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

a Lana,  que está substituindo a Nereide,  que faça essa anotação.

Nereide está de férias.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O conselheiro Daniel foi chamado de chapa branca por um

crítico e o outro – pelo o que você foi chamado, que já nem lembro?

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu não

respondo porque leio essas críticas como uma declaração de amor.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– É possível, Presidente?  Acho que ninguém está com isso na cabeça

e isso  nos  permitiria  ter  uma coisa importante  sobre  a  história  e

sobre a canção popular.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Boas

sugestões.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Inclusive, fato histórico e a Coluna Prestes.

O  que  eu  queria  colocar  aqui  e,  primeiro,  nós,  como

integrantes  do  Conselho  Curador,  devemos  nos  posicionar

imediatamente e com veemência contra qualquer tipo de terrorismo

em  função  do  que  aconteceu  com  o  Charlie  Hebdo,  que  é  uma

barbárie.  E o que aconteceu ontem também com o piloto jordaniano,

que foi assassinado cruelmente.  Devemos remeter essa questão à

cobertura da mídia.

Da mesma forma que em 2001, quando houve o atentado

nas Torres Gêmeas, o noticiário, de um modo geral, está entrando

num terreno muito perigoso, que é a condenação a um grupo, a uma



religião.  Tudo isso foi feito em nome de uma religião.  Os próprios

praticantes  da  religião  denunciam  como  um  ato  de  barbárie.   A

religião  foi  aproveitada para fazer  barbárie,  quando a religião  que

eles defendem, que eles praticam, não tem nada a ver  com esse

sentimento.   Então,  eu  queria  que  nós  aqui  nos  posicionássemos

publicamente.

Primeiro  um minuto  de  silêncio  a  todas  as  vítimas  de

terrorismo e terrorismo institucional também.  Porque vínhamos de

Paris, quando teve aquele grande ato em que o povo francês saiu às

ruas para fazer homenagem às vítimas, dirigentes internacionais que

praticam terrorismo institucional se aproveitaram dessa solenidade,

dessa homenagem pública,  e apareceram lá como se nada tivesse

acontecido.

Então,  é muito importante que nós,  neste momento,  a

mídia e, sobretudo, a mídia pública, tenhamos em mente que não se

pode utilizar  essa barbárie  que está acontecendo para criminalizar

uma religião, um grupo, criminalizar povos.  Eu pediria um minuto de

silêncio a todas essas vítimas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Rita quer complementar.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Só fazer um acréscimo.  Que esse minuto de silêncio

seja  dedicado  também  aos  16  jornalistas,  profissionais  de

comunicação  que  foram  assassinados  desde  os  massacres  que

acompanhamos na Palestina.



CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Um

minuto  de  silêncio  a  todas  essas  vítimas  e,  também,  vítimas  de

terrorismo institucional.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Terrorismo de Estado.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Terrorismo de Estado que também é algo tão condenável quanto o

terrorismo individual.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Eu gostaria de fazer

um adendo a essa triste lista.  No final do ano passado, na noite do

dia 30 de dezembro, a TV Comunitária de Taubaté, TV Cidade, foi

invadida, não se sabe por que, mas teve suas instalações destruídas,

equipamentos destruídos.

Então, eu gostaria, além de um minuto de silêncio, propor

que aprovássemos uma moção de apoio à TV Cidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Uma moção de apoio a...  Desculpe, não ouvi.



CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  TV  Comunitária  de

Taubaté.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Imagino que todos estão de acordo com as duas propostas:

um minuto de silêncio e a moção de apoio.

Então, vamos fazer a homenagem a partir de agora.

(Um minuto de silêncio.)

Obrigada.  Obrigada, conselheiros Mário e Takashi.

Antes de prosseguir, peço desculpas, não fui gentil.  Eu

queria  apresentar  os  representantes  dos  ministérios,  Fernanda

Melazzo, representante do Ministério de Ciência e Tecnologia; Adriano

de Angelis, do Ministério da Cultura; Rodrigo Lamego, do Ministério

da Educação; e nossa querida Regina que já está integrada.  Bem-

vindos.

Peço para a nossa querida Priscila fazer a representação

da 4ª edição da Revista do Conselho.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –

Desculpa-me,  não vi  que já  tinha  sido aprovada a pauta.   Quero

acrescentar  dois  itens  na  segunda  parte  da  pauta,  nos  Informes.

Quero  apresentar  o  item do  Fórum Social  Mundial  e  do  Encontro

Nacional para o Direito à Comunicação.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  A  pauta  principal  da  4ª  edição  é  sobre  “Integração  de

conteúdos em época de multimídia”.   Mostra como a EBC vem se

adequando a essa realidade.

Passo a palavra para a Priscila já cumprimentando-a pelo

trabalho.

A  SRA.  PRISCILA  CRISPI (Secretaria  Executiva  do

Conselho) – Obrigada, Ana.

Boa tarde a todos e a todas.

Quero agradecer a oportunidade em nome da Secretaria

do Conselho.  Eu só vou esperar o Guilherme colocar ali para a gente

visualizar a revista.

Já  conversamos  outras  vezes  aqui  na  plenária  do

Conselho de o porquê termos uma revista exclusivamente eletrônica,

tanto  em não  imprimi-la,  mas  também para  que ela  pudesse  ser

divulgada pela internet, através das mídias digitais.

O tema da revista tem a muito a ver também em ser uma

revista exclusivamente eletrônica.  Nós a disponibilizamos em nosso

site em formato de PDF.  Também colocamos todos os conteúdos em

HTML para quem quiser baixá-los  e reproduzir.   É em  (termo em

inglês),  só  tem  que  citar  a  fonte.   Também  colocamos  nessa

plataforma  da  internet,  que  é  o  (termo  em  inglês),  que  é  uma

plataforma  para  revistas  eletrônicas,  publicações,  que  facilita  um

pouco  a  visualização.   É  como  se  você  estivesse  folheando  uma

revista mesmo.



Nossa matéria de capa, como a Ana já falou, fala sobre

convergência digital.  Trouxemos também um artigo da conselheira

Evelin  Maciel,  que  fala  um  pouco  da  experiência  da  Câmara  na

integração de redações e de conteúdos deles.  Mais à frente falarei

um pouquinho mais sobre isso.

Quem escreve o nosso editorial é a nossa Presidenta Ana

Fleck.  Nesse texto ela fala um pouquinho sobre o porquê da escolha

desse tema, por que esse tema é importante para o Conselho.

Sempre quando vamos abrir  o período de produção de

uma nova revista, a gente faz uma chamada para receber artigos,

tanto de dentro do Conselho, como de outras pessoas fora.  Todos os

artigos, eles não são selecionados por nenhum outro critério a não

ser o desejo de participação.  Dessa vez recebemos esse artigo da

funcionaria na coluna dos Trabalhadores e Trabalhadores.  O nome

dela é Akemni Tahara.

Ela é uma funcionária da EBC, trabalha na Coordenação

de Pauta da Agência Brasil no Rio de Janeiro.  Ela escreveu sobre a

função  da  Agência  Brasil  como fonte  primária  de  informação  e  a

importância que a Agência Brasil  tem na pauta de outros veículos

também online.  Esse foi o tema que ela fez um TCC que apresentou

na Universidade Federal Fluminense, um MBA que ela realizou lá.

O artigo fala um pouquinho sobre a Agência como veículo

de  maior  visibilidade  e  audiência  dentro  da  EBC  e  como  outros

veículos tratam essa informação.  Ela fala um pouquinho sobre como

a Agência Brasil é vista pelos veículos de comunicação, muitas vezes

como uma Agência pública, o que fato ela é, e muitas outras vezes

como fonte oficial do governo federal, o que ela não é.



Temos sempre essa matéria também que se chama Dia a

Dia do Conselho, que é um balanço que a Secretaria Executiva faz

das atividades do Conselho no último semestre, visto que a revista é

semestral, quem escreve é o nosso Secretário Executivo Guilherme

Strozi, onde vamos relembrando as atividades do Colegiado no último

semestre  que,  no  caso,  o  último  semestre  de  2014  foi  o

acompanhamento das coberturas tanto eleitoral, quanto da Copa do

Mundo, que o Conselho fez.

Essa seção que temos do Dia a Dia e a seção de Notas do

Conselho, onde falamos sobre algumas atividades internas e externas

que o Conselho realizou, é o modo que encontramos de dar mais

transparência às atividades do Conselho, mas é importante lembrar

que todas as atividades, todas as atas e resoluções do Conselho são

publicadas  no  nosso  site.   O  endereço  é

www.conselhocurador.ebc.com.br.

Quero aproveitar e dar o informe que o nosso site está

passando por uma reformulação.  A equipe da SUCOM está fazendo o

nosso site.  Ele vai integrar uma plataforma única de todos os demais

sites institucionais da EBC.  Vai ficar bem bonito pelo que a gente já

está vendo com o pessoal.  A expectativa é que na próxima reunião

do Conselho a gente já possa apresentar um novo site.

Essa é a nossa matéria de capa.  Vou falar um pouquinho

mais sobre ela.  Acho que um dos destaques dessa edição da revista

é que tivemos a contribuição de outros funcionários da EBC, tanto

nessa ilustração que vocês estão vendo, que foi o pessoal da equipe

de arte da TV Brasil que fez para a gente, como o infográfico que está

no  final  da  matéria,  que  foi  a  equipe  da  SUCOM  junto  com

http://www.conselho/


informações que a Secretaria Executiva nos passou e montamos o

infográfico.

Antes  de  mais  nada,  eu  queria  agradecer  a  esses

profissionais  que  se  disponibilizaram  a  participar  da  revista,  nos

ajudar na produção.  Agradecer pelo trabalho deles que ficou muito

bom, o resultado foi muito bom, acrescentou muito no conteúdo que

queríamos trazer para a revista.

Esse aí é o infográfico que traz como a EBC está sendo

reformulada.  Ele não é um organograma exato da empresa, é mais

um fluxo de produção.  A gente queria mostrar como as equipes e as

redações  produzem  ou  pretendem  produzir  conteúdo  integrado.

Então, esse foi o infográfico que o pessoal da SUCOM nos ajudou a

produzir.  É uma informação nova, porque foi publicada recentemente

no novo Regimento Interno da empresa.

Eu queria destacar rapidinho algumas coisas que a gente

fala  nessa  matéria,  tratando  de  alguns  conceitos,  tanto

academicamente, quanto mercadologicamente: o que é convergência,

o  que  é  multimídia,  o  que  é  integração.   Entrevistamos  várias

pessoas.  Sempre temos o cuidado de entrevistar os dirigentes da

empresa, pessoas do mercado, acadêmicos, para trazermos não só o

que a EBC tem feito, mas o que a EBC deveria fazer, como o mercado

tem tratado esse assunto.

Então, entrevistamos uma pesquisadora da PUC, de São

Paulo,  Poliana  Ferrari,  Natália  Viana,  Editora-Chefe  da  Agência

Pública.   Daqui  da  empresa  entrevistamos  o  Renato  Negrão,

Superintendente  Multimídia  da  EBC,  Eliane  Fernandes,  Gerente

Executiva das rádios, Nereide Beirão, Eduardo Castro.  Não vou falar

porque é muita gente, depois vocês leem a matéria e confiram.



Mas falamos mais ou menos sobre multiplataforma e o

consumo de informações pelo público; como e quando a EBC faz com

que os seus conteúdos transitem entre mídias diferentes; sobre pauta

jornalística  integrada;  estrutura  das  equipes  e  distribuição  do

trabalho; a internet e a relação com os veículos analógicos; redes

sociais e novas mídias; exemplos do mercado, de outras empresas

públicas de comunicação; acúmulo de função e questões trabalhistas;

novas tecnologias e orçamento.

Esse  é  um  artigo  do  André  Pellenz,  que  é  diretor  de

cinema.  Ele dirigiu o filme de longa-metragem “Minha mãe é uma

peça” e,  também, foi  diretor-geral  de “Natália”,  uma série que foi

exibida pela TV Brasil há alguns anos.  Ele já esteve com a gente em

outro evento do Conselho num roteiro de debates no Rio de Janeiro.

Nesse  artigo  ele  fala  sobre  a  experiência  de  “Natália”,  o  que  ele

aprendeu produzindo para uma TV pública e como a TV pública pode

ser uma vanguarda, um lugar de inovação na dramaturgia brasileira,

principalmente, destacando a destinação de verbas e, também, fala

da importância da divulgação dos programas da TV pública para que

a TV Brasil e outras TVs públicas possam ser reconhecidas como um

centro de inovação na dramaturgia brasileira.

Essa é a coluna Acadêmica.  Sempre trazemos um artigo

acadêmico.   Nessa  edição,  a  Iluska  Coutinho  escreveu.   Ela  é

pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora.  Ela é autora

de  uma  pesquisa  que  foi  encomendada  pelo  Conselho  sobre

telejornalismo na TV Brasil.   Nesse artigo ela fala especificamente

sobre como o jornalismo público e alguns valores que o jornalismo

público  traz  podem pautar  e  ajudar  tanto  o  jornalismo comercial,

como outras empresas de comunicação pública.  Ela fala de valores



de pluralidade, diversidade, cidadania e como isso pode influenciar o

noticiário de uma maneira geral.

Temos uma coluna fixa da Ouvidoria onde abrimos espaço

para que o Ouvidor possa escrever sobre o que é, o que ele deseja.

E nessa edição a Joseti Marques, que é a nossa Ouvidora-Geral, falou

sobre  o  andamento  de  um  projeto  que  a  Ouvidoria  pretende

implementar  na  EBC,  que  é  da  Ouvidoria  interna,  e  fala  da

importância  desse  órgão  na  resolução  de  conflitos  humanos,

relacionais dentro da empresa.

Tivemos  dois  artigos,  como  na  última  edição,  de

conselheiros.   Um  do  conselheiro  Mário  Jakobskind  e  outro  da

conselheira Evelin Maciel.  O conselheiro Mário fala sobre regulação

da mídia;  traz  exemplos  de outros  países  que passaram por  esse

processo; marco regulatório; nossa Constituição Federal; tecnologia;

democratização dos meios.  A conselheira Evelin, como já comentei,

foi quem deu a sugestão de pauta para a matéria principal, fala sobre

a  experiência  da  TV  Câmara,  da  rádio,  da  agência,  do  jornal,  da

Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados na integração

de redações  e quais  os  desafios  que eles  enfrentaram e quais  os

benefícios que trouxeram essa integração de conteúdos.  Todo esse

processo foi  documentado  nesse livro  que também está  no  artigo

para quem quiser saber mais.

Nessa edição inauguramos uma seção nova, uma editoria

nova na revista,  que se chama Curadoria.  A ideia é que a gente

possa trazer a cada edição alguém que esteja falando de uma forma

artística  sobre  comunicação  pública  ou  comunicação  de  maneira

geral.   Nessa  edição  tivemos  a  contribuição  do  Anderson  Ribeiro,

jornalista da TV Brasil, aqui em Brasília, e poeta.  Ele escreveu quatro

pequenas  poesias  sobre  audiência  e  outras  questões  ligadas  à



comunicação  pública.   Tivemos  a  contribuição  também  de  uma

funcionária da EBC, ela é da arte da TV Brasil, que fez essa pintura

aquarela para a gente.

Eu queria  agradecer  a  Secretaria  do Conselho Curador.

Esse  é  um  trabalho  conjunto,  apesar  de  eu  escrever  a  matéria

principal, o Guilherme, a Mariana, também fazem a produção, edição

da  revista.   Eu  queria  a  equipe  do  marketing  que  faz  a  nossa

diagramação.  E todos os conselheiros, demais participantes dessa

edição.  Abrir o espaço.  Estamos abertos para novas sugestões de

pauta já para a próxima revista.  Precisamos disso para começarmos

a produzir.  Então, se vocês quiserem falar agora ou mandar por e-

mail mais tarde para a gente, serão bem-vindos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Priscila.

Eu  queria  recomendar  vivamente  a  leitura  dessas

matérias que, realmente, são muito interessantes.

Heloisa.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

–  Priscila,  eu  queria  te  dar  uma  sugestão  para  vocês  avaliarem.

Podemos dar sugestão, não é?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É óbvio.



CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Eu acho que veio para Brasília uma figura que é muito boa na parte

de cinema que se chama Ivana Bentes.  Ela tem uma especialidade

do Glauber e tal, mas ela fez um livrinho que se chama Avatar, em

que ela faz análise do Avatar.  Acho que o livro fez menos sucesso do

que devia, mas foi importante para a minha cabeça.  Ela é boa de

serviço.  Pega essa Ivana, põe ela para escrever alguma coisa para a

gente,  porque ela  está  aqui,  ela  veio para o MEC.  Ela é boa de

serviço  demais,  entende  de cinema.   As  coisas  que leio  dela  são

muito boas.  E esse livrinho Avatar valia a pena explorar. Ela fez umas

sacadas inteligentes ali.  Pega ela.  Ela está de bobeira aí no MEC.

MINC.  Mas faz mesmo para a próxima revista.  É show.  Traga-a para

perto da gente.  Ela vai ter o que nos ensinar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Reforço o pedido da Priscila de sugestões para o tema de

capa da 5ª edição.  Quem quiser sugerir, a Priscila está ansiosa para

começar a trabalhar de novo.

Antes de eu passar para o tema principal da reunião de

hoje,  o  Eduardo  me pede  para  se  despedir,  porque  ele  está  com

problemas de alergia e ele vai se retirar.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  –  Estou em

meio à crise de asma.  Então, estou suando mais do que o normal.

Eu conversei com a Ana ontem.  Já há indicação, o Nelson

vai falar, já falou aqui na última reunião, do Américo Martins, que

hoje é o nosso Diretor de Conteúdo e Programação, para que assuma

a Direção Geral da EBC.  Depois do término de meu mandato, estou



ainda  no  aguardo  de  uma  nova  missão  que  oportunamente  será

confirmada,  espero,  o  que  fará  com  que  eu  continue  perto  da

comunicação pública, para mim uma imensa satisfação.

Obviamente  eu  tinha  intenção  de  ficar  aqui  a  reunião

inteira, mas não estou dando conta.  Então, peço desculpas a todos.

Agradeço pelo apoio ao longo dos últimos três anos.  E coloco-me à

disposição, não só do Conselho Curador, como de cada um de vocês.

Ainda há aí uma transição a ser feita, é bastante coisa, a começar

pelo plano de trabalho.  Era isso.  Só pedir para me ausentar porque

não estou dando conta.

Muito obrigado, Ana.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas você volta, em algum momento?

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

Assim que a crise passar, eu volto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não estou dizendo hoje.  Estou dizendo que preciso me

despedir de você em público, agora?  Ou não?

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

em breve, na próxima reunião do Conselho, se tudo correr no prazo

que a gente espera, eu não estou mais aqui, mas agradeço.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Então,  vou  fazer  como devo.   Agradecer  a  sua  imensa

participação  nesses  anos  em  que  você  ficou.   Apesar  de  nossos

embates aqui, às vezes, serem calientes...

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  E  são

produtivos no mesmo sentido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – São construtivos.

Eu queria te agradecer.  Sei que, às vezes, a gente, fica

uma tensão no ar, mas é só para construir, nada para destruir.  Então,

eu queria te agradecer em um nome e em nome do Conselho e te

desejar boa sorte.

O SR.  EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  –  Para  nós

todos.  Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E dar boas-vindas para o Américo, já que você vai assumir

assim  no  susto.   Levanta,  Américo,  para  todo  mundo  poder  te

enxergar.

Não sei se vou saber dizer o seu currículo certinho, mas

te conheci em Londres na BBC. Sei que, depois, você veio para cá e

trabalhou na Rede TV.  É isso?  Se você quiser se apresentar melhor,

fique à vontade.



O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor  de  Conteúdo  e

Programação) – Muito boa tarde a todos.  Muito prazer.  É uma grata

satisfação, um privilégio estar aqui.

É  um  prazer  conhecê-los  todos.   Realmente,  é  uma

satisfação  estar  aqui  e  tentar  contribuir.   O meu currículo  é  esse

mesmo, fiquei vários anos trabalhando na BBC, em Londres.  Depois,

voltei  ao  Brasil,  em  2010,  fui  Superintendente  de  Jornalismo  e

esportes da Rede TV.  E quero contribuir com tudo o que eu puder

para a consolidação do projeto aqui e para o bem da comunicação

pública.

Muito obrigado.  Conto com todos vocês e podem contar

comigo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu só queria dizer que gostei muito da reunião.  Saí bem

impressionada da nossa reunião de ontem.  Vamos continuar nossos

debates, nossas trocas de ideias e bola para frente.

Bem-vindo, Américo.

Vou passar para a apresentação e deliberação do Plano de

Trabalho da EBC para 2015, revisado.

No dia 9 de dezembro, na última reunião do Conselho,

aliás, o Plano de Trabalho foi apresentado aos conselheiros de uma

forma muito criativa, no estúdio, no formato de um jornal, no mesmo

formato do telejornal diário.  Foi muito interessante a apresentação.

Depois os conselheiros apresentaram algumas sugestões para serem

adaptadas e incorporadas no Plano de Trabalho.



A Sílvia fará a apresentação.  Então, passo a palavra a

você e, depois, discutimos.  Eu passo aos conselheiros e discutimos.

Eu só peço para dar uma ênfase no anexo, no adendo, para podermos

discutir mais.

A SRA. SÍLVIA SARDINHA (Secretária Executiva) – Boa

tarde a todos.

Como o Conselho se reuniria hoje na parte da manhã para

discutir  o  material  encaminhado,  a  Secretaria  do  Conselho  nos

solicitou apenas uma apresentação para que demonstrássemos aquilo

que tinha sido alterado relativamente à forma do plano apresentado.

Portanto, são apenas algumas lâminas para que a gente

tenha  também  oportunidade  de  falar  que  o  nosso  plano  foi

desenhado,  estruturado,  para  conversar  com  o  nosso  Plano

Estratégico  a  partir  da  nossa  atualização  da  nossa  estratégia

realizada  no  segundo semestre  do  ano  passado.   Eu  pediria  para

quem está na cabine para projetar a segunda lâmina, por favor.

Não  dá  para  visualizar,  mas  eu  gostaria  de  fazer

comentários  a  respeito  dessa  lâmina.   O  Conselho  Curador  nos

acompanhou, em 2012, no primeiro exercício de plano estratégico, de

elaborar um plano estratégico para a EBC.  Esse plano foi aprovado

dois anos depois, como já era previsto.  Fizemos atualização dessa

estratégia  que  resultou  no  enxugamento  do  nosso  mapa  e  na

reorganização desse mapa.

Então, hoje não mudamos nem missão e nem visão, mas

apresentamos os valores que a empresa gostaria de transferir para



percepção da sociedade.  Esses valores foram agregados ao nosso

mapa, assim como diversos objetivos estratégicos que perseguimos,

que são os propósitos da empresa,  foram organizados a partir  da

perspectiva de conteúdo, a perspectiva de distribuição e perspectivas

também de aprendizado e conhecimento, que é aquilo que a empresa

ainda  precisa  desenvolver  para  que  possamos  perseguir  a  nossa

missão  e  nossos  propósitos  –  essa  camada  de  baixo  em  azul-

marinho.

A camada central diz respeito a conteúdo, a imagem, a

distribuição  de  nossos  conteúdos  e,  também,  a  parte  mais

institucional e voltada também para a obtenção de sustentabilidade

ou  de  busca  de  receitas  para  que  possamos  perseguir  os  nossos

propósitos.  Então, esse mapa, todo plano de trabalho foi elaborado

com base nele, assim como a nossa proposta de PPA será elaborada

com base neste mapa e nas nossas estratégias atualizadas no ano

passado.

Restaram,  depois  da  atualização  da  estratégia,  14

objetivos  ou  14  propósitos  fundamentais.   Vinculados  a  esses

objetivos, 15 projetos que chamamos de estratégicos que não foram

apresentados no plano, porque esses projetos estão neste momento

em processo de finalização, de detalhamento,  para que possamos,

mais  adiante,  trazer  uma  apresentação  mais  estruturada  para  o

Conselho conhecer.

Quando falamos de projetos estratégicos, são os projetos

que têm execução de longo prazo, ou seja, nosso horizonte é 2022.

No  entanto,  todo  ano  elaboramos  um  plano  de  trabalho.   Cinco

objetivos,  dos 14 estratégicos,  selecionamos cinco para a  área de

conteúdo e programação, para os quais desenvolvemos projetos que

chamamos  operacionais,  esse  ano  de  2015.   Portanto,  temos  os



projetos de longo prazo e os projetos chamados operacionais que se

executarão ao longo desse ano com orçamento, eventualmente, de

14, mas, sobretudo, orçamento de 2015.

Então,  procuramos  perseguir  oferta  de  conteúdo

diversificado e atrativo de forma integrada, interativa, colaborativa.

A construção de identidade e imagem para a EBC para fortalecimento

de suas marcas.  A ampliação do alcance e distribuição de nossos

conteúdos.  Preservar e proporcionar o acesso, utilização da memória

histórica e acervo da EBC, que é o projeto de acervo.  Assim como o

fortalecimento  das  relações  institucionais  com  os  nossos  públicos

estratégicos.  Esses são os cinco objetivos selecionados pela DIGER

para nortear os projetos operacionais que se apresentaram no Plano

de 2015.

Restaram 158 projetos operacionais da área de conteúdo

e programação.  Não é uma brincadeira, é sério, são 158 projetos

que terão monitoramento trimestral e apresentação de relatórios para

o Conselho Curador.  São muitos projetos.  São projetos da área de

programação,  jornalismo,  produção  artística  e  também de  acervo.

Procuramos, no novo formato, privilegiar a natureza do conteúdo de

forma  que  vocês  pudessem  perceber  de  uma  maneira  melhor  o

conteúdo posto do público.  Quais são os públicos e como viemos

trabalhando os públicos a partir de nossos projetos.

E conteúdos por plataforma, também há uma percepção,

é possível ter uma percepção melhor dos conteúdos por plataforma.

Se  você  quiser  entender,  para  determinado  público  infantil  na

plataforma rádio, o que tem de programação para ele.  Também uma

visualização  mais  simplificada  dos  projetos  com  seus  objetivos  e

orçamentos, porque o modelo que utilizamos hoje de elaboração de



projetos  é  um modelo  que traz  muito  detalhamento e talvez  seja

muito conteúdo para compreensão imediata do Conselho Curador.

Então,  a  partir  das  contribuições  obtidas  com  a

conselheira  Ima,  fizemos  uma conversa  em seguida  à  reunião  do

Conselho no ano passado,  tentamos simplificar  para alcançar esse

objetivo  de  trazer  uma  visualização  mais  ágil,  mais  fácil,  mais

simples,  para  que  vocês  possam  avaliar  aquilo  que  está  sendo

colocado  e,  principalmente,  os  resultados  que  a  gente  pretende

alcançar.

Ainda assim, recebemos duas comunicações da Secretaria

do  Conselho  com  solicitação  de  diversos  esclarecimentos,  não

exatamente direcionados ao conteúdo do plano, mas também outros

esclarecimentos,  que  foram aqueles  que  faziam parte  do  plano  e

foram  respondidos  no  plano,  evidentemente,  indicados  no  plano,

onde se respondia.  Parte dessas solicitações nós encaminhamos por

meio desse documento, todos receberam.

E algumas solicitações que entendemos que poderiam ser

apresentações  feitas  aqui  em pautas  específicas  do  Conselho,  por

demanda de vocês, enfim, colocamos à disposição para discussões

mais aprofundadas, a exemplo da forma de financiamento, de que

forma  alcançamos  nosso  financiamento.   Acho  que  não  é  uma

resposta a um ofício, mas sim uma apresentação onde vocês podem

tirar dúvidas, perguntar, sugerir e até, inclusive, se juntar a nós na

busca, no somatório de esforço na busca de melhores orçamentos

para a comunicação pública.

São temas que foram colocados  na pauta do Conselho

como pendencias e, são, na verdade, sugestões da EBC, para que a



gente possa aprofundar mais essa discussão com os conselheiros e

tirar as dúvidas todas que porventura surgirem.

Muito  obrigada  pela  oportunidade.   É  uma  grande

oportunidade  poder  trabalhar  no  Plano  de  Trabalho  com  objetivo

nobre  da  comunicação  pública.   Agradeço  as  contribuições,  as

possibilidades  dadas  pelo  Conselho  Curador,  sobretudo  à  minha

equipe e toda a área da DIGER que contribuíram enormemente, não

só para elaboração da primeira  versão do plano,  muitos  de vocês

estão aqui, os nossos colaboradores.  O trabalho se faz com mais de

30 pessoas envolvidas na construção desse trabalho.

Assim,  agradeço  enormemente  as  possibilidades  e  a

oportunidade de poder contribuir.

Muito obrigada e estou à disposição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Sílvia.

Tivemos uma reunião das Câmaras Temáticas hoje pela

manhã exatamente sobre o plano de trabalho.  Então, consideramos

mais producente que três conselheiros, cada um representando uma

Câmara, fizessem considerações afetas a cada Câmara.

Então, passo a palavra a conselheira Ana Veloso que trará

as considerações da Câmara de Jornalismo.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Boa tarde para todos e todas.

Ima ficou de falar primeiro.



CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Vamos  começar  parabenizando  a  equipe  pelo  trabalho  realizado.

Houve um progresso muito grande, a meu ver.  Acompanho esses

planos de trabalho desde o início da criação do Conselho e vejo neste

resultado aqui um resultado bem mais próximo ao que a gente, como

conselheiros,  que  somos  e  devemos  estar  monitorando  a

programação,  desejamos  no  sentido  de  nos  facilitar  o

acompanhamento das ações da empresa.

Começo  dizendo  que  a  nova  estruturação  é  uma

estruturação bem mais  fácil  de  ser  acompanhada,  está  bem mais

completa, atendeu, em grande parte, o que estamos solicitando da

empresa  como  um  plano  de  trabalho.   Em  algum  momento,

visualizamos fortemente a consideração ao Conselho Curador como

um conselho importante para formulação das metas estabelecidas no

Plano  de  Trabalho,  que  não  estava  muito  claro  no  primeiro.   A

priorização  de  cinco  dos  14  objetivos  estratégicos  também  achei

bastante interessante.  Na reunião pela manhã, aprovamos todos os

cinco objetivos estratégicos que compõem esse Plano de Trabalho.

Agora, há algumas questões que ainda estão, da maneira

como foi apresentada, muito claras.  Vou apresentar algumas delas e

fazer algumas sugestões.  Por exemplo, quando a empresa começa a

apresentar, na página 44, o Objetivo Estratégico 5, ele se refere ao

objetivo estratégico do mapa estratégico da empresa.  Então, embora

na página 37 ele apresente isso, os cinco objetivos estratégicos serão

priorizados,  nossa  sugestão  é  no  sentido  de  fazer  referência  na

página 44 que esse objetivo estratégico é o do mapa estratégico e

que passa a ser também o objetivo estratégico nesse ano de 2015.

Então, ele já começa com o Objetivo Estratégico 5, ele é o estratégico



5 do mapa estratégico da empresa, mas ele é o Objetivo Estratégico

1 do Plano de Trabalho de 2015.  É preciso que a gente vai e vem no

documento para acertar isso.

Cada objetivo estratégico tem vários objetivos específicos

e isso ficou bem mais claro também para o Conselho.  O Objetivo

Estratégico  5,  que é  oferecer  conteúdo diversificado  e  atrativo  de

forma  integrada,  interativa  e  colaborativa,  é  o  que  tem  o  maior

número de objetivos específicos e bem documentado aqui no Plano

de Trabalho.  Se não me engano são onze.  Vai até a página 89.

Depois há algumas outras questões ligadas aos objetivos

específicos, mas, de forma geral, esse objetivo estratégico é o único

que está bem detalhado.  Os outros, na verdade, carecem de uma

complementação.   Depois  a  gente  vai  ver  que  algumas  dessas

complementações  estão  no  adendo,  no  memorando  que  foi

encaminhado ao Conselho.  Como ele, até o momento, não faz parte

do plano, fica difícil estar acompanhando aqui e aqui.  Então, uma

das nossas sugestões é que esse memorando faça parte do plano

como um anexo ou se coloque a questão relativa a cada objetivo

estratégico dentro dele.

Então, identificamos muitas questões que estão aqui no

memorando que podem fazer parte do objetivo estratégico como um

objetivo específico, aí fica mais fácil de acompanhar também.  Vai dar

um pouquinho de trabalho isso, mas já está bem colocado por vocês

aqui nos esclarecimentos.  O trabalho é só ver o que daqui cabe em

cada  objetivo  estratégico.   Então,  na  página  89,  o  Objetivo

Estratégico 4 é o Objetivo Estratégico 4, de novo, do mapa, mas ele é

o 2 do Plano de Trabalho.  Essa relação tem de ser feita.



Aqui  são  essas  considerações  de  que  para  ampliar  o

alcance  de  distribuição  de  conteúdos  há  apenas  um  objetivo

específico, só intercambiar conteúdos com emissoras de televisão de

outros  países,  quando  identificamos  que  teriam  vários  outros

objetivos nesse ano, poderiam ter alguns, apontados pelo Conselho,

já discutidos aqui, que vão ao encontro desse Objetivo Estratégico 4,

que  seria  o  2  do  plano,  ampliar  o  alcance  de  distribuição  de

conteúdos.   A  nossa  avaliação  é  que  precisa  complementar  com

outros objetivos aqui.

O  Objetivo  Estratégico  6,  que  seria  o  3  do  plano,

preservar e proporcionar acesso e utilização da memória, história e

acervo da EBC, também tem apenas um objetivo específico.  Aqui não

lembro se a gente discutiu mais algum outro que poderia acrescentar

nesse objetivo estratégico.  Depois alguém poderia complementar.

O Objetivo Estratégico 7, que é o 4 do plano, fortalecer as

relações institucionais com públicos estratégicos.  Há, no caso, um só

nos objetivos específicos.  O Plano de Comunicação e Marketing, por

exemplo,  está  separado.   Ele  deve,  a  nossa  ver,  estar  constando

dentro  de  um  dos  objetivos  específicos  apontados  no  objetivo

primeiro.

A SRA. SÍLVIA SARDINHA (Secretária Executiva) – É

que o Plano de Marketing é transversal a todos os objetivos a partir

das necessidades.  Lançamento de programas vai tirar partido das

ações descritas no Plano de Marketing.  Por isso ele não fez parte

especificamente de nenhum objetivo, considerando que ele faz parte

de todos.  Ele dá suporte para que as coisas aconteçam.  Essa a

lógica utilizada.



CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Talvez uma explicação mais  detalhada então,  porque acaba que o

Objetivo Estratégico 7 fica solto aqui como um Plano de Comunicação

e  Marketing,  inclusive,  com algumas  questões  colocadas  aqui  que

nem seriam de marketing.  Acho que não marquei aqui.  Criação de

news leader para informar o Conselho Curador sobre programação

dos  veículos,  não  sei  se  caberia  num  Plano  de  Comunicação  e

Marketing.

Complementando  as  recomendações  do  Conselho,  do

Memorando n. 38, há uma série de esclarecimentos aqui, como citei,

sintetizados de forma bem clara para cada um dos itens.  Algumas

delas identificamos que podem estar constando aqui dentro do Plano

de  Trabalho.   Essa  é  a  sugestão.   Algumas  são  apenas

esclarecimentos de um ponto ou outro, mas há uma série delas que

devem estar constando como uma ação de 2015 da empresa.  E na

página  23,  a  partir  da  página  24,  também  há  explicações,

esclarecimentos a algumas ações, diretrizes de ação para 2015 que o

Conselho Curador propôs e ficamos bastante satisfeitos em ver que

algumas  dessas  sugestões  foram  transformadas  em  objetivos

específicos, como promover integração de conteúdos, incorporados ao

Objetivo  Específico  10  no  Plano  de  Trabalho;  a  garantia  da

implementação da política de acessibilidade no Objetivo Específico 11,

embora  haja  uma  constatação  de  que  falta  uma  política  de

acessibilidade da empresa; ampliar parcerias com países africanos e

da  América  Latina,  fazendo  parte  do  Objetivo  Específico  6;  e

consolidação da estratégia da EBC para cobertura esportiva com o

Objetivo Específico 5 do Plano de Trabalho.  São as constatações que

fizemos.



Em geral, essas são as nossas considerações.  Não sei se

algum outro conselheiro gostaria de acrescentar.  Acessibilidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Boa tarde novamente para todo mundo.

Agora vamos apresentar as considerações da Câmara de

Jornalismo.   Obviamente  que  temos  algumas  questões  que

identificamos  como  contribuição,  diante  do  que  consideramos

algumas lacunas que queríamos ver colocadas no Plano de Trabalho.

A primeira delas, vou falar sobre a questão da Agência

Brasil.   Na  nossa  reunião  das  Câmaras,  hoje,  reafirmamos  a

importância  da  Agência  Brasil  e  de  a  EBC  apresentar  um

planejamento  mais  explícito  para  que  deixe  claro  as  diferentes

funções da Agência e do Portal para que, inclusive, possamos dirimir

uma  possível  concorrência  entre  os  veículos.   É  importante  essa

clareza  para  que não  seja  reproduzida  sobreposição  de funções  e

trabalho.

Reafirmamos a importância da Agência Brasil como fonte

de informação para os veículos de mídia regional.  E aproveitamos

também neste momento para reafirmar a importância do Portal, bem

como  a  compreensão  da  Câmara  de  que  o  Portal  deve  atuar  na

potencialização dos demais veículos da EBC.  Esse é o primeiro ponto

que gostaríamos que a empresa observasse.



O segundo ponto que colocamos tem relação com alguns

objetivos estratégicos.  O objetivo estratégico que é de estabelecer

relações  institucionais  com  públicos  estratégicos  que,  se  não  me

engano,  é  o  de número  3  ou 4.   E  a  relação  entre  o  jornalismo

compartilhado, o que também foi uma das questões que solicitamos,

algumas  elucidações  e  inclusões  no  Plano  de  Trabalho,  e  que  a

empresa  respondeu  no  documento  respostas  para  o  Conselho

Curador  e,  a  partir  dessa  resposta,  queríamos  dialogar

produtivamente.

Consideramos que é muito importante esse investimento

e ampliar parcerias com as mídias independentes e esse jornalismo

compartilhado ou colaborativo.  A empresa fez um esforço de ouvir

algumas  organizações  e  tentar  incorporar.   Isso  é  explicitado  e  o

Conselho  já  tomou  conhecimento,  inclusive,  para  fortalecer  a

programação  e  ter  o  outro  olhar  enriquecido  dentro  do  próprio

jornalismo e do jornal.

Dentro do Plano de Trabalho, gostaríamos que estivesse

explícito qual será agora a estratégia que a EBC vai  recorrer para

conseguir  ampliar  essa  parceria  com  as  mídias  independentes,

regionais, mídias radicais, coletivos, comunicação colaborativa, diante

da riqueza que esse jornalismo colaborativo ou compartilhado pode

trazer para dentro da programação da EBC.

Aí  tem  uma  articulação  que  percebemos  entre  esse

objetivo  estratégico,  que  é  de  fortalecer  as  relações  institucionais

com os públicos  estratégicos,  porque essas mídias  radicais  podem

levar  os  conteúdos  da  EBC  para  outros  públicos  e,

consequentemente,  fortalecer  essa  audiência  nessas  ações

compartilhadas.   Também  vemos  que  essa  articulação  pode  ser



também fortalecida com a RNCP, com a rede nacional, com a rede de

rádios públicas, com a rede de TVs públicas, de emissoras públicas.

Penso  que  seria  muito  interessante  que  a  EBC

respondesse qual será a estratégia para esse campo de forma mais

explícita.  Como a EBC está pensando para frente, o que já foi feito

esforço e o que tem para planejar.

Uma questão  que me deixou  e  deixou todo  mundo na

Câmara e na reunião muito preocupados, e foi objeto de preocupação

da Câmara e dos conselheiros e conselheiras que estavam hoje pela

manhã, é a questão da qualidade do sinal da EBC ou da TV Brasil,

quando  a  gente  acessa  por  TV  a  cabo.   Sabemos,  e  isso  já  foi

discutido aqui várias vezes no Conselho, que esse é um gargalo, é

uma  situação  difícil,  porque  há  cidades  onde  não  há  acesso  à

programação da TV Brasil via TV aberta, e nossa audiência precisa

acessar  via  TV  a  cabo.   E  há  inúmeras  irregularidades  nessa

transmissão porque algumas empresas não cumprem a legislação e

simplesmente oferecem uma qualidade muito baixa de sinal e a EBC

acaba perdendo audiência, a TV Brasil perde audiência.

O que nos causa espanto, para que vocês percebam, é

que  no  Plano  de  Trabalho  colocado  é  que  não  há  recursos  para

fiscalizar  essa  qualidade  do  sinal.   É  no  memorando.   Não  há

recursos,  apesar  de  a  empresa  reconhecer  essa  importância,

destinados.  Páginas 14 e 15 do memorando.  Essa é uma importante

demanda, no entanto, não há disponibilização de recursos.  E nós

compreendemos que é necessário, gente.  Que a EBC redimensione

os seus recursos para que conste no Plano de Trabalho para 2015

recursos para ser feito isso, porque pensamos que isso dialoga com o

Objetivo Estratégico 4, que deve ser prioridade chegar e fiscalizar o

porquê  as  empresas  não  fazem  canal  por  assinatura.   Então,  é



prioridade para a EBC e queremos ver essa resposta com recursos

para que se tenham condições de fiscalizar isso.

Uma outra questão que vamos trazer para colaborar com

o plano é em relação ao jornalismo internacional.  Dentro do plano e

da resposta do memorando tem qual o objetivo da EBC.  E já fizemos

seminário aqui sobre jornalismo internacional.  Mas queremos que o

plano explicite qual será a estratégia e a dimensão política que a EBC

dará a essa ação do jornalismo internacional.   Por quê?  Produzir

material e informação e divulgar conteúdo e cumprir com sua função

pública de conteúdos qualificados para os brasileiros que vivem no

exterior é uma face, mas e a face política, estratégica de a gente ter

esse jornalismo internacional da EBC com força?  Queremos ver isto

no Plano de Trabalho: qual é a estratégia?

Da  mesma  forma  que  não  conseguimos  perceber  é  a

relação com as agências internacionais também.  Queremos saber

como será essa relação, qual é a estratégia, qual o interesse político

da EBC nessa relação com as agências internacionais.   Explicitado

que será criado um portal, um site, ou o que já está sendo viabilizado

para dialogar, mas queremos saber.  O portal, o site, são importantes,

mas queremos saber qual será a estratégia, qual será a dimensão

política.

Para  finalizar,  como  a  conselheira  Ima  falou,  vamos

propor aqui no Conselho um projeto de resolução sobre a política de

acessibilidade, porque vimos que foi colocada a questão financeira,

muito  importante  termos  recursos  para  áudio-transcrição,  closed

caption.   É  algo  que  precisa  ser  discutido,  realmente,  porque  o

montante para esses recursos são importantes.  A EBC já cumpre a

legislação,  já  tem programas,  como já coloquei,  mas quero saber,

queremos saber e as pessoas com deficiência que dialogam conosco



querem saber, por exemplo, quando o portal novo da EBC será mais

acessível?   Será  para  2015,  2016?   Esses  recursos  que  serão

necessários para esse suporte maior de acessibilidade para pessoas

com deficiência, por exemplo, quando a EBC planeja ter o seu jornal

com a tradução para Libras?  Quando?  É possível para quando?  Para

2017, 2018?  Estarão planejando isso para quando?

Então,  é  preciso  que  a  gente  tenha  essa  dimensão  da

política com esses prazos, com essas possibilidades, estratégias,  e

quais seriam os parceiros para essa implementação dentro do Plano

de Trabalho, para além os veículos dos programas e do que já está

sendo contemplado nesse sentido com o esforço da empresa.

São essas as minhas colaborações, foram todas parte da

Câmara  e  dessa  reunião  que  tivemos  hoje  pela  manhã  com  as

Câmaras Temáticas do Conselho.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Tendo

isso eu o autor de um requerimento de informações sobre a Agência

Brasil que enviei ao Conselho e à Secretaria e ao Departamento de

Jornalismo, eu gostaria de ressaltar por que o fiz.  Na minha opinião,

e reforçando o que disse Ana Veloso no começo, a Agência Brasil e

seus funcionários são uma parte fundamental da nossa empresa.  E

noto,  pelo  menos na parte regional  no Sul,  onde moro,  um certo



enfraquecimento, me parece, talvez eu esteja enganado, da Agência

Brasil.

Noto que jornais  importantes,  num estado como Santa

Catarina que não tem megalópoles, jornais como a Folha da Cidade,

Caçador, Iguaçu de Chapecó, Gazeta Três Barrenses, de Três Barras,

o  jornal  de  Santa  Catarina,  de  Blumenau,  o  Correio  Lageano,  de

Lages, tinham sempre presentes matérias da Agência Brasil assinadas

e me parece que isso diminuiu um pouco.  E vendo aqui o resultado

dos  assinantes  do  cadastro  noto,  também,  e  complementando,

terminando e justificando por que fiz essa indagação, e parabenizo a

conselheira  por  ter  colocado  prioridade,  que a  TV tem apenas  99

assinantes  no cadastro.   Parece-me pouco.   Não sei.   Embora  os

jornais, a rádio e o próprio Portal estejam bem.  Era isso.

Quero ressaltar a importância que a EBC deve dar através

do Departamento de Jornalismo e da direção à Agência Brasil, sem

dúvida nenhuma um grande veículo para a sociedade brasileira.

Obrigado.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Obrigada.

Só para reforçar que o Conselho está muito atento a essa

questão da Agência Brasil, porque todos nós comungamos dessa linha

de  pensamento  de  que  a  Agência  Brasil  tem  de  ser  fortalecida,

protegida,  e  consideramos  o  carro-chefe  dessa  empresa.   Então,

estaremos  atentos  a  isso  e  voltaremos  a  essa  pauta,  a  essas

discussões.



Passo a palavra à conselheira Evelin.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Vou  falar  pela

Câmara Temática de Planejamento e Processos Produtivos.

Nossa  análise  ficou  baseada  na  diretriz  dos  objetivos

priorizados que estão na página 37: ampliar o alcance e a distribuição

de conteúdos.  Achamos que ainda não é um projeto ousado, ainda

não temos uma visão muito clara do que seria essa ampliação de

alcance e distribuição de conteúdos, mas vimos no memorando da

Sílvia,  inclusive,  parabéns,  foi  um trabalho de fôlego,  fiquei  muito

feliz de ler, porque muitos questionamentos sérios foram respondidos

ali, realmente, foi um esforço.  Parabéns pelo trabalho.

O questionamento que a gente faz é mais de fundo em

relação a investimentos mesmo, porque para você ampliar o alcance,

você  tem de  ter  investimento  e  a  previsão  é  de apenas  6% dos

recursos da empresa para 2015.  Então, a gente sabe que isso não

será solucionado para o Plano de Trabalho agora, mas gostaríamos

que isso fosse construído durante o ano de 2015 para no Plano de

Trabalho de 2016 essa situação fosse revertida, fosse melhorada.

A avaliação que a Câmara faz sobre esse assunto é que,

cruzando todas as informações, com o relatório anual de 2014 da

Ouvidoria, página 11, a Joseti já inicia mostrando esses percentuais

do que é elogio, solicitação de informações e tala, e as reclamações

são 19,7%.  Metade dessas reclamações é relativa ao sinal.  Então,

se  temos  uma prioridade  entre  os  cinco  objetivos  estratégicos  da

empresa, ampliar o alcance, 50% das reclamações são relativas ao

sinal, então, o Conselho entende que realmente esse assunto precisa

ser  trazido  ao  centro  da  questão,  do  debate,  talvez  com  uma



aproximação do maior do Conselho com o Conselho Administrativo.  A

gente  vai  construir  esse  debate  interno,  mas  para  que  isso  seja

realmente  priorizado,  porque  ficamos  com  a  sensação  de  que

estamos andando em círculo porque as reclamações são em relação à

expansão, e expansão é prioridade como objetivo, mas em relação

aos investimentos não.

Não  quero  entrar  em  muitas  comparações,  como

poderíamos  fazer,  mas  vou  fazer  só  uma.   São  26  milhões  de

investimentos previstos para 2016 e são 8 milhões para o Plano de

Comunicação e Marketing.  Então, fica difícil.  É igual lá na Câmara, a

SECOM tem de melhorar a imagem da Câmara, você fica correndo

atrás.  Aqui a gente não acha que é o marketing, mas, talvez, mais

foco na questão da expansão.  Então, é um trabalho que o Conselho

gostaria de realizar durante 2015, para que em 2016 a gente tenha

uma situação melhor.

Aí vou te pedir, Ana, para que nos Informes, eu também

farei um informe sobre o GIRED, sobre o que está acontecendo nessa

área  de  televisão  digital  e  tudo,  nessa  janela  de  oportunidade,  e

como  a  EBC e  outras  TVs  públicas,  aproveitando  a  presença  dos

ministérios, tem de estar também inseridos nessa discussão.  Então,

é um ano muito importante e gostaríamos que isso viesse para o

centro da discussão na empresa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, conselheira.

Conselheiro Takashi e, depois, conselheira Rita.



CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Eu  gostaria  de

parabenizar  a EBC por  ter  atendido a todas as nossas demandas.

Entretanto,  eu  gostaria  de  chamar  a  atenção,  digamos,  para  dois

pontos.   Uma sobre a Agência Brasil,  já  comentado aqui,  mas eu

gostaria  de  reforçar.   Não  consigo  entender  por  que  temos  duas

sessões, digamos, de notícias escritas na web, que seria a Agência

Brasil e o Portal EBC.  Eu gostaria de sugerir que fossem juntadas,

porque eu, como cidadão, leitor, quando vejo duas coisas distintas,

me dá a impressão de que são duas empresas distintas, e não são.

Então, acredito que a existência de duas alas distintas acaba gerando

muita confusão nos leitores.

O outro ponto é em relação aos programas para pessoas

da terceira idade.  Essa é uma questão que foi levantada na audiência

pública ocorrida no Rio de Janeiro em 2010.  Temos alertado a EBC

de forma recorrente.  Foi feito aqui nesse último levantamento, a EBC

fez um levantamento dos programas que seriam adequados a esse

público,  no entanto,  continuo sentindo a falta  de uma abordagem

mais sistemática.  Então, eu gostaria de sugerir que elaborássemos

no decorrer de 2015 um plano sistemático para programação para

pessoas de terceira idade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rita.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Meu assunto também é a Agência Brasil.  Cumprimento

pela incorporação das preocupações do Conselho no plano.



Em relação ao pedido insistente do Conselho relacionado

ao posicionamento estratégico da EBC no jornalismo brasileiro, acho

que ainda não estamos tendo o retorno que nos permite identificar a

Agência de uma forma diferenciada do que seria uma proposta para o

próprio jornalismo público brasileiro.  Temos o Manual de Jornalismo,

que  deveria  ser  adotado  por  outras  mídias  públicas,  que  é  uma

contribuição da EBC e do Conselho Curador, de modo geral, existe a

lei da EBC, mas essas duas referências foram utilizadas no Plano de

Trabalho como explicação do posicionamento estratégico, e acho que

há  uma  diferença.   Precisaria  ser  aprofundado  porque  queremos

saber  dizer  em que  a  Agência  Brasil  contribui  e  se  diferencia  do

jornalismo  brasileiro.   Então,  transformou-se  realmente  numa

preocupação  grande  de  todo  o  Conselho,  não  só  da  Câmara  de

Jornalismo.

Em relação ao Portal, que foi mencionado aqui, ele tem

uma série de funções na sua interface, inclusive, de interatividade,

mas  isso  não  pode  dar  invisibilidade  a  Agência  Brasil  como  um

veículo.  Isso já foi mencionado várias vezes aqui.  Então, acho que

isso também deve ser resolvido pela EBC.

Eu já me senti contemplada.  Eu só queria protestar em

relação  aos  programas  que  não  estão  respeitando  também  uma

orientação  do  Conselho,  o  acordo feito  com a  direção,  de  que se

respeite gênero na bancada dos programas.  Acho que isso não está

acontecendo  no  debate  público.   É  um  programa  essencialmente

masculino e, pelo menos as duas últimas edições que assiste, são

quatro  homens  na  bancada,  no  máximo  uma  mulher  aparece

contribuindo à distância.

Isso precisaria também ser resolvido.  Outros aspectos.

Tratamos  também da  produção  e  coprodução  da  diferenciação,  já



apontada.   Da  Agência  Brasil  também  recebemos  aqui  uma

contribuição dos trabalhadores que, nesse debate todo, tem de ser

observado e considerado.  Em relação à produção e coprodução, é

muito  importante  sabermos  o  que  é  produção  própria,  que  é

aquisição de direitos, e o que é produção própria produzida pela EBC

realmente.  Então, isso não está bem esclarecido e com isso ficamos

com dificuldades  de entender  quando os  trabalhadores  dizem, por

exemplo, que há setores ociosos ou que a força criativa e inovadora

poderia estar sendo melhor empregada.  A gente fica sem entender

porque há uma informação de grande produção própria da EBC, mas

essa produção própria é produzida pela Casa ou são direitos que a

EBC adquire e considera, portanto, toda a produção como sua.  São

essas as minhas contribuições.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Daniel, depois, Eliane e, depois, Heloisa.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não

pude estar, infelizmente, na reunião anterior que discutiu a questão

do Plano Diretor.  Participei hoje de manhã da reunião das câmaras.

E eu queria enfatizar dois pontos que me parecem importantes que já

foram  suscitados  pela  conselheira  Ima  que  me  aprecem  muito

relevantes.

Em  primeiro  lugar  é  uma  questão  formal,  mas

importante, reunir esses materiais, incluindo as recomendações que

estamos aprovando hoje, num caderno próprio, que não precisa ser

impresso  em  papel,  mas  enviado  depois  por  e-mail  a  todos  os

conselheiros e diretores da empresa.  De modo que possamos ter um

instrumento de trabalho fácil de manusear e controlar sua aplicação.



Não se trata apenas de justapor os textos que circularam, mas dar a

eles um formato coerente, senão pode ficar uma colcha de retalhos e,

assim, dificultar enormemente, não só a aplicação do próprio plano,

como o controle da sua aplicação, que é a nossa atividade precípua.

Em segundo lugar, é um tema particular, mas que nos diz

respeito  de  perto,  a  questão  da  regulamentação  da  mídia,  das

comunicações  no Brasil.   Há  uns  tempos  avançamos,  a  sociedade

brasileira, no debate dessa questão e, depois, ela foi silenciada no

primeiro mandato da Presidente Dilma.  Esse assunto infelizmente

saiu de órbita, passou a orbitar em torno de outros planetas, outras

estrelas,  mas  aqui  no  planeta  Brasil  ele  saiu  completamente  de

órbita.  Trata-se de recuperar esse tema, é um tema sensível.  É uma

recomendação do Conselho que a empresa, tanto na televisão, como

no rádio, como na Agência Brasil, transforme esse tema num tema

relevante.  Não para fazer publicidade de nenhum tipo de posição,

mas, de acordo com nossas resoluções anteriores, trazer o debate

contraditório  sobre  esse  tema,  os  partidários,  os  contrários,  os

favoráveis, os que não são favoráveis.  Enfim, fazer disso um tema

realmente importante.

Inclusive,  coerente  com isso  tomamos  a  resolução,  de

hoje  de  manhã,  que  vamos  ratificar  aqui,  espero,  da  nossa

Secretaria,  da  Secretaria  do  Conselho,  monitorar  mensalmente  e

podemos ter uma radiografia de como realmente essa recomendação

está sendo levada à prática, porque se trata realmente de um tema

realmente muito importante, estratégico.  Às vezes, essa palavra é

banalizada, tem gente que diz que estratégia de jantar, a estratégia

de almoçar, quer dizer, é um termo muito banalizado, torna-se quase

um jargão, mas isso é realmente uma questão estratégica para nós,

fazer  com que essa discussão seja  compartilhada na sociedade e,

eventualmente, desemboque na aprovação de leis que restrinjam o



estágio, que o Brasil tenha um nível de monopolização demencial dos

meios de comunicação.  Você não encontra paralelo disso nos Estados

Unidos, na França, na Inglaterra.  Realmente, é uma situação que

tem  de  ser  enfrentada,  discutida,  debatida  e,  eventualmente,

esperamos, neutralizada.

Enfim,  o  Conselho não  é  partidário,  evidentemente,  de

que empresa se lance na defesa de nenhum ponto de vista, mas que

promovam o debate contraditório dessa questão transversalmente em

programas diferentes, sempre que isso caiba evidentemente, ao lado

de outras questões que têm merecido atenção da empresa, como, por

exemplo, a questão das drogas, a interrupção voluntária da gravidez,

quer  dizer,  esses  temas  sensíveis  que  realmente  possam  ser

discutidos com intensidade nos veículos da EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Conselheira Eliane, Heloisa e, depois, Rosane.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Eu  também

quero  parabenizar,  Sílvia,  o  esforço  pela  organização  do  Plano  de

Trabalho, essa clareza e definição de prioridades.  Sintetizar aqueles

três calhamaços no que hoje está aqui não deve ter sido fácil, há que

se reconhecer.  Eu queria acrescentar também, apesar disso, alguns

adendos a esse esforço.

Só complementando aqui o que já foi discutido, o que já

foi  trazido pelos  outros  conselheiros,  fica  faltando aqui  em alguns

pontos a questão do Plano de Marketing, por exemplo, que está ali, e



tem essa  explicação  de  que  talvez  seja  transversal,  mas  há  dois

objetivos específicos aqui que parecem se enquadrar muito bem com

o Plano de Marketing: construir a identidade e a imagem corporativa

da EBC e fortalecer suas marcas e, também, ampliar o alcance e a

distribuição de conteúdos.  Talvez ele não seja tão transversal assim

e caiba num Plano de Trabalho mais detalhado, o que será feito para

promover  dentro  desse  orçamento,  o  que  talvez  tenha  de  ser

questionado, inclusive, dos 8 milhões, para além do que a Ima falou.

A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Sobre a imagem, é um projeto estratégico, como falei no começo.  Os

projetos estratégicos estão sendo finalizados para que possam ser

apresentados  aqui  ao  Conselho.   Então,  é  um  projeto  relevante,

portanto, não é para ser executado no exercício, é mais um projeto a

longo  prazo,  e  o  Plano  de  Marketing  está  dentro  desse  projeto

estratégico.   Por  isso,  insisto  em dizer  que  o  Plano  de Marketing

continua sendo transversal e vai atender a necessidade de qualquer

um desses projetos à medida da necessidade, à medida que forem

sendo lançados os programas, a necessidade de se conversar com a

imprensa, fazer uma ação de imprensa, fazer uma ação de RP.  O

plano  será  colocado  à  medida  que  os  projetos  forem  sendo

executados ao longo do ano.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Outra questão,

o ponto específico aqui é a questão da Central de Pautas que volta a

aparecer no Plano de Trabalho, mas sem responder a questões que

tinham  sido  colocadas  anteriormente,  que  são:  prazo,  recurso,  e

como será operacionalizada a Central de Pautas, o que me parece

uma questão superimportante.  Está no Objetivo Estratégico.  Página



88, do Plano.  Então, ela continua.  Apesar de ser tão importante, ela

não tem orçamento previsto, não tem prazo de execução.

Há uma questão  que foi  demandada e  que não houve

resposta nem mesmo no memorando.   É  a  questão de custos  da

nossa Diretoria de Negócios, agora mudou, a Diretoria de Serviços e

Diretoria  de  Captação,  enfim,  é  a  antiga  DINES.   Essa  foi  uma

demanda  feita.   Ela  pode  parecer  uma  questão  simplesmente

administrativa, mas não é, porque prestar serviços custa recursos, no

mínimo, humanos, mas custa estrutura também.  É preciso a gente

entender  que,  ao  fazer  isso,  deixamos,  por  exemplo,  de  ter

correspondentes nos estados e correspondentes nos países.

Então, é importante entender quanto custa fazer negócios

e serviços e quanto negócios e serviços estão trazendo para a gente.

Essa  questão  não  foi  respondida  nem  no  memorando,  e  foi  uma

demanda, e nem está aqui no Plano Estratégico.  Custa caro.  Só

dando um exemplo de quanto custa, fizemos a transmissão junto com

o  pool  das  emissoras  da  posse  da  Presidenta  Dilma.   A  gente

acompanha em cima de um caminhão pelo Brasil afora a transmissão

de todos os discursos, eventos e atividades da Presidenta.  Tudo isso

tem  um custo.   É  um  serviço  extremamente  importante.   É  um

serviço que garante cidadania.  A questão é se esse é um serviço da

comunicação pública e quanto custa esse serviço e se estamos sendo

bem remunerados para esse serviço.

Então,  essa  questão  é  importante,  porque  estamos

deixando de ter correspondentes nos países para colocar caminhões

correndo  na  transmissão  da  agenda  do  governo.   E  não  está

respondido aqui no Plano.  Então, é importante a gente trazer.



A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Eliane,  para  boa  compreensão  de  todos  os  conselheiros,

especialmente para esse item foi proposta uma apresentação onde a

gente falaria sobre o financiamento, como viemos obtendo receita,

como viemos  construindo  esse  modelo  de sustentabilidade  para  a

empresa.   Foi  colocado como uma proposta de uma apresentação

específica  para  que  os  conselheiros  pudessem  tirar  suas  dúvidas

todas.  E a complexidade do assunto, é muito difícil você responder

uma questão como essa num memorando, por isso propusemos uma

apresentação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vou propor, Sílvia, depois que a gente votar o Plano, essas

pendências a gente podia acertar em prazos, quando será, etc.

A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Porque há muitas coisas, Ana, que estou percebendo que vocês estão

colocando  que  elas  podem  estar  respondidas  insatisfatoriamente

dentro do documento ou dentro do próprio Plano.  Então, eu gostaria

mesmo de ter uma interlocução para que a gente pudesse esclarecer

aqueles que ainda têm dúvidas sobre algumas questões.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  São  essas  pendências  aqui  que  a  gente  pode  acertar

objetivamente quando será, quem vai fazer, essas coisas.

A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Muito obrigada.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Heloisa e, depois, Rosane.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

–  No  ano  passado,  no  segundo  semestre,  botei  uma  equipe  de

historiadores para fazer  um pedido à EBC em relação à memória,

imagens em movimento e imagens paradas.  Temos aqui na EBC um

acervo  extraordinário.   Isso  é  patrimônio  da  empresa,  mas  é

patrimônio do Brasil.   A resposta do funcionário foi ruim.  Ele me

disse, a resposta do setor, que eles não iam fazer porque não tinham

dinheiro, porque estava uma bagunça.  Há um e-mail escrito nesses

termos.  Ele não sabe que fui eu que pedi, ele respondeu para os

historiadores.

Eu queria pedir que incluísse no nosso Plano de Trabalho o

que vos fazer com essas imagens, com esses offs, com esse material

de  imagem  e  movimento  e  imagem  parada.   Por  quê?   É  um

patrimônio  muito  rico.   Eu,  como historiadora,  a  EBC tem de me

exigir que cite o arquivo, pague a EBC, se ela quiser, mas ela tem de

botar isso na roda.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais

para fazer uma...

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Podemos fazer um convênio com a Universidade Federal, mas o que

eu queria é que entrasse no Plano de Trabalho.  E não é correto o



funcionário  da  Casa  utilizar  de  uma  equipe  de  historiadores  para

poder dizer que ele não tem...  Entendeu?  Porque isso, depois, vaza

para o público e fica parecendo que estamos dilapidando patrimônio

público.  Então, eu estava esperando o Plano de Trabalho para colocar

essa questão e ver qual seria a melhor forma de a gente organizar

cuidadosamente  isso,  rapidamente,  para  que  isso  possa  estar  à

disposição do povo brasileiro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Rosane.  Obrigada, Heloisa.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Também

faço  coro  com  os  demais  conselheiros  e  conselheiras  que  me

antecederam,  do  quanto  está  mais  fácil  de  a  gente  acessar  e

entender o Plano, porque aqui no Conselho temos pessoas que vivem

mais a questão técnica, como pessoas que vivem mais movimentos

sociais, como eu.

E quero dizer que nessa segunda fase de elaboração do

Plano, mesmo com algumas coisas de lacunas, até porque acho que é

difícil o dia em que a gente vai chegar e dizer que 100% do Plano

está  completamente,  porque  é  natural  a  gente  sempre  querer

avançar e querer mais.  Então, também reconhecer a importância que

teve essa reorganização do Plano.

Levantar quatro questões que são importantes.  Uma é

dialogando com essa questão da Agência Brasil e do Portal.  É bom a

gente ter clareza que não é um em detrimento do outro.  Cada um

tem um papel importante e estratégico, senão a gente acha que tem

um papel  importante a Agência Brasil  e descaracteriza o papel  do



Portal.   O Portal  tem um papel  de ser essa porta  de entrada,  de

articular, de fazer a questão da circulação de diversas mídias numa

tecnologia que estamos vivendo hoje, o que é superimportante para a

EBC.  Senão parece que um é em detrimento do outro.  A Agência

tem um papel fundamental e precisa ser reconhecido e o Portal tem o

dele.  Essa é uma primeira questão que eu queria falar.

Outra coisa que eu queria falar é que na semana passada

tive acesso, a Regina está aqui, inclusive, foi a SECOM que produziu,

a pesquisa brasileira de mídia de 2015.  Ao mesmo tempo em que

temos acesso, olhamos os números, vemos que ainda temos muito

caminho para andar no que diz respeito à comunicação pública.  A

gente vai olhando com detalhe, mesmo com problema na pesquisa, o

que eu gostaria de sugerir, Regina, quando a gente faz a pesquisa do

que é estatal e o que é comunicação pública tem de ser separado,

porque para muitos é difícil entender o que é comunicação pública, o

que é comunicação estatal e o que é comunicação institucional.  A

pesquisa, de uma certa forma, no relatório, vem toda junta, vem uma

coisa só.  Então, é muito difícil.

Eu sugeri para discutir no Ministério que da próxima vez

que for a pesquisa separe o que é comunicação pública e o que é

comunicação institucional e estatal, senão fica difícil de a gente ter

uma clareza de se esse é o parâmetro da pesquisa pública, qual o

alcance da EBC, fica difícil  de ter  o parâmetro,  porque não tenho

como entender se essa pesquisa que foi feita,  por exemplo, quem

respondeu aqui: 31% conhece a TV Brasil.   Será que todos estão

falando a EBC?  Então, precisamos olhar isso.  Usei esse exemplo

para dizer o quanto precisamos andar ainda enquanto comunicação

pública e ela é estratégica.



Essa  pesquisa  demonstra  que  a  gente  tanto  precisa

avançar no que diz respeito ao sinal de qualidade, porque se quero

crescer, preciso ter um sinal, preciso ter um alcance, como preciso

avançar  na  questão  da  qualidade  do  processo  de  produção,  mas

quanto  também  preciso  avançar  no  sentido  de  que  as  pessoas

precisam conhecer que isso existe.

Então,  o  Plano  de  Trabalho  apresentado  ajuda  muito

nisso,  em  várias  questões,  mas  ainda  temos  de  caminhar,

principalmente no que diz respeito à questão do Plano de Marketing,

o que talvez você disse que pode dar  essa relação,  e  no que diz

respeito à questão da relação com o que chamamos de outra mídia e,

também, essa relação com a questão dos movimentos sociais,  da

participação social.

Até chegamos a conversar aqui hoje de manhã que seria

importante  trazer  um novo  debate,  trazer  ouras  pessoas  para  cá,

para fazermos mais um seminário, um debate sobre isso, não que

isso  não  seja  importante.   Acho  que  temos  de  tentar  construir

alternativas concretas de resolver isso.  Não é uma coisa fácil.  Como

você constrói essa via que vai e volta?  É uma coisa bem delicada.

Então, é uma coisa para termos sempre no horizonte.

Outra questão que quero falar é dialogando com a fala do

Daniel.   É  o  tema  da  regulação  da  mídia  e  o  tema  da  própria

comunicação pública.  Fazendo, digamos, 99% da fala da Daniel, mas

acrescendo  uma  questão,  no  que  diz  respeito  à  regulação  da

comunicação faz parte também discutir, porque quando você discute

a  regulação  você  discute  também  a  regulação  da  comunicação

pública.  Acho que é um papel importante fazer isso como uma pauta

permanente.   É  importante  trazermos  exemplos  do  que  foi  para

outros países.  Por que não conhecer a lei de outros países, não só



aqui da América Latina, mas de outros países da Europa.  Acho que é

importante trazer esse debate.  A gente precisa desmistificar, porque

fazendo esse debate você também coloca a comunicação pública num

outro  papel,  você evidencia  qual  o  papel  da comunicação pública.

Então, esse também é um tema bastante importante e permanente

para fazermos esse debate.

Depois,  também tem de  ter  uma  via  de  discussão  da

política nesse sentido.  Quando se vai fazer essa discussão de uma

possível regulação da comunicação, também tem de entender que a

comunicação  pública  é  importante,  é  estratégica  e  precisa  ser

investida.  Então, podemos fazer esses dois campos.

Por último, talvez não tenha muito a ver com o marco

civil, aliás, com esse debate aqui, é mais uma sugestão.  Está em

tramitação o debate da consulta pública lançada pelo Ministério da

Justiça, que são duas consultas públicas: a do marco civil e a questão

dos  dados  pessoais  para  uso  de  privacidade.   Sugeri  que  em

determinado momento, em algum programa, mais como sugestão do

que  coisa,  a  gente  pudesse  socializar  mais  isso  com a  população

brasileira,  porque  o  resultado  dessa  consulta  pública  será  tão

eficiente quanto a sociedade brasileira souber que ela existe.  Então,

podemos  também  dar  uma  contribuição  nesses  dois  debates  tão

importante para nós.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Conselheira Rita.  Depois vou encaminhar a votação.



CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Só um acréscimo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sobre o Plano?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Sobre o Plano.

Ficamos contentes nas Câmaras com a informação de que

o quadro Outro Olhar será fortalecido, lembrando que aqui tem uma

pessoa que esteve presente na origem da concepção desse quadro,

que é o Adriano de Angelis, que hoje está numa outra posição, mas

numa posição de relação, inclusive, com os coletivos dos Pontos de

Cultura, que produzem informação autônoma.

Lembrar que esse diálogo com a produção independente

tem vários interlocutores que podem ser buscados.  Até agora não

deu  certo.   Acho  que  temos  de  fazer  esse  diálogo,  inclusive,  no

espaço do Fórum Mundial de Mídia Livre, em que esse debate pode

ser feito para ajudar a mobilizar para o quadro Outro Olhar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Eliane.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Duas questões.

Comitê Editorial de Jornalismo, que tem de sair uma recomendação

aqui de que as atas sejam publicadas imediatamente na intranet.  E

acho que tem de voltar, tem de ficar mais claro o acesso ao Comitê



Editorial.  Há muita expectativa da Casa, dos trabalhadores de acesso

a  essa  estrutura  que  foi  criada  como um espaço  para  reflexão  e

melhoria  da pauta.   Isso  não está  respondido,  melhoria  da nossa

cobertura e produção nos conteúdos, no Plano Editorial.  Entende-se

que já é aberto e volto aqui a dizer que é uma demanda forte de que

isso precisa melhorar.

Outra  questão  que  não  posso  deixar  passar  é  uma

reflexão sobre os orçamentos dos custos dos nossos programas, a

discrepância e os valores.  Vou voltar a bater de novo o trabalho da

Krica,  mas  continua  me  incomodando  profundamente  lidar  com

orçamentos,  valores  de projetos  discrepantes,  como o custo  de O

Papo de Mãe, um programa de estúdio, usando a estrutura de estúdio

da  EBC,  usando  a  equipe  da  EBC,  contratando  apenas  algumas

pessoas  fora  e  custar  três  vezes  mais  do  que  Caminhos  da

Reportagem, que é um dos programas mais premiados da gente, que

precisa de viagem, que faz externa.

Então, a EBC precisa refletir sobre a forma de distribuição

do  dinheiro.   Isso  vai  definir  prioridade.   Isso  continua  me

incomodando neste Plano.  O Papo de Mãe, se não me engano, é

1.727 milhão que está previsto para 2015, e Caminhos é 717.  E as

discrepâncias continuam: Observatório da Imprensa é 1.200 milhão.

Agência Brasil custa menos que Papo de Mãe.  Você manter toda a

Agência Brasil custa 1.100 milhão e papo de Mãe custa 1.700.

A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Eliane, tem o custo de pessoal da Casa.  Você não está considerando

o custo de pessoal da Casa.  Na verdade, estamos trabalhando nisso

nas fórmulas para fazer padrão de preço e custo.



CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Estou pegando

esse  exemplo,  Sílvia,  justamente  de  um  programa  que  usa  a

estrutura da Casa, que tem duas apresentadoras contratadas fora,

que tem uma produtora, enfim, tem uma equipe pequena contratada

fora, mas usa a estrutura de estúdio e que, inclusive, ocupa o estúdio

24 por 7 em São Paulo, exclusivo.  Um estúdio que poderíamos estar

fazendo programas ao vivo ou trazendo show, enfim.

Estou pegando esse exemplo porque, para mim, precisa,

é fundamental que a EBC faça uma reflexão, se desdobre, se debruce

sobre esses custos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigada, Eliane.

Antes de deliberarmos sobre o Plano, duas coisas, só para

a gente não se dispersar.  Eu gostaria de retomar aquela ideia antiga

da Ima sobre uma comissão de acompanhamento do Plano.  Nunca a

instalamos.   Eu  queria  retomar  essa  questão  e  solicitar  que  os

conselheiros  se  voluntariem  para  compô-la.   A  conselheira  Ima,

evidentemente,  e  quem  mais?   Rita  e  Rosane.   Por  enquanto,

considero instalada a comissão.  É para trabalhar mesmo.  Vocês só

não podem votar, mas podem se manifestar e trabalhar.

Então,  considero  instalada  a  comissão.   Evidentemente

que os membros não são definitivos e nem fixos.  O Governador vai

também compor a comissão.  Claro que sim.  Depois acerto com a

Secretaria.



CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  O

conselheiro Mário para essa comissão.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Esses nossos companheiros aqui de hoje também querem

participar, o que acho ótimo.  Depois a gente institucionaliza.

Outra questão burocrática é a seguinte: no ano passado,

aprovamos  uma  resolução  que  estipulava  um  prazo  máximo  de

entrega do Plano de Trabalho até quinze dias antes da última reunião

do Conselho,  anual.   Só que a resolução fazia  referência a 2014.

Então,  não adianta,  a resolução não vale  mais.   Então,  temos de

aprovar uma resolução atemporal, vamos dizer assim, que estipule

que o Plano de Trabalho será entregue todos os anos até quinze dias

antes da última reunião.

Vamos  para  a  deliberação  sobre  o  Plano  de  Trabalho.

Quem quer encaminhar a votação?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– É preciso que a gente coloque na ata que as pendências que temos

aqui, Presidente, da pauta do Conselho, que fosse incluída a política

da acessibilidade, a apresentação do projeto do centro de pesquisa e

a  apresentação  também do  plano  para  o  jornalismo  colaborativo.

Incluir aqui nas pendências.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Presidente, pegando uma carona, a questão de incluir no Plano de

Trabalho o patrimônio de imagem da EBC, o que é importante.  E

essa questão que a Eliane levantou, de alguma maneira, acho que o



Conselho deve se debruçar sobre isso, porque, com todo respeito à

mãe, gosto muito do Caminho da Reportagem, e faz sentido a gente

avaliar com certo cuidado o custo da programação, ainda mais num

ano e que o governo tem ponderado que os recursos estão escassos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No momento em que as pendências forem sendo vencidas

ou cumpridas, podemos incluir isso nas discussões, não é, Sílvia?

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Acho que é importante porque é republicano inclusive.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sílvia, eu gostaria de ver contigo ou com quem for prazos

para essas apresentações e informações.  Não precisa ser em público,

mas...

A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Podemos fazer a conversa com a Secretaria do Conselho, uma pauta

conjunta, e fazer uma proposta para que vocês...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Em relação

a isso, talvez vocês elencarem as prioridades para a gente, ao longo

do tempo...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Faremos isso.



Estamos com o taquígrafo.  O senhor está anotando tudo?

Senão eu me perco depois.

TAQUIGRAFIA – Integralmente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Passamos à deliberação sobre o Plano.  Quem gostaria de

encaminhar?  Rosane.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –

Reconhecendo  todo  esse  esforço  que  a  equipe  apresentou;

reconhecendo  também que,  da  parte  da  direção,  acolhe  todos  os

encaminhamentos  e  falas  aqui  feitas  pelos  conselheiros  e

conselheiras,  considerando que isso deve estar no Plano que essa

comissão,  que foi  criada,  acompanhará,  todos esses adendos,  que

devemos receber um novo Plano com todos esses adendos, devemos

considerar aprovado o Plano de 2015.

Que possamos seguir sempre fortalecendo a comunicação

pública  e  cada vez mais  encontrando mecanismos de aprimorá-la.

Reconhecer a importância da Câmara Temática.  Agora conseguimos

perceber o quanto foi bom de manhã pegar, sentar, estudar, analisar.

Reconhecer a importância que está tendo as Câmaras Temáticas, o

diálogo e a troca, que é uma forma de se chegar aqui no Conselho já

com mais formulação, com mais contribuição.  Então, a importância

que teve o trabalho, tanto da primeira Câmara Temática, quanto da

Câmara Temática de hoje de manhã, é reconhecer essa importância.



Assim, devemos aprovar, com essas ressalvas, com esses

encaminhamentos, o Plano de 2015.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Alguém mais quer se manifestar?

Coloco em votação.

Aprovado nos termos propostos pela Rosane.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Como projeto de resolução?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Claro, como resolução.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Aliás,

muito bem elaborado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sílvia, você ouviu o elogio?

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Não é

elogio, é real.  Está bem elaborado.



A  SRA.  SÍLVIA  SARDINHA (Secretária  Executiva)  –

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fica o registro.

A SRA. SÍLVIA SARDINHA (Secretária Executiva) – Foi

feito de coração.  Também acolhemos de coração as contribuições do

Conselho, que servirão, certamente, para que o próximo seja muito

melhor e assim por diante.  Pode ser sempre melhorado.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Quem vota a favor da proposta da Rosane?

Por unanimidade, aprovado o Plano.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Como resolução?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sim.  Não faço mais nada sem resolução aqui.  Aprendi.

Convido  todos  para  tomarmos  um café  e  voltamos  em

seguida.

Obrigada.



(Intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Senhores,  por  favor,  eu  vou  retomar  a  reunião  e  vou

convidar a ouvidora da EBC para fazer a apresentação do relatório

anual.

Joseti, por favor.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora-Geral)  –  Nós

vamos fazer a apresentação do relatório anual.  Não vamos ser muito

extensos aqui, porque todas as situações que foram elencadas nesse

relatório  –  que  todos  receberam  e  que  certamente  depois  da

apresentação vai estar disponível na internet – são conhecidas por

todos  nós,  de  certa  maneira,  e  muitas  já  foram  exaustivamente

comunicadas, trabalhadas e discutidas nesse Conselho. 

Então,  vou  apenas  me  referir  àquelas  situações

persistentes que resistem aos comentários e às críticas e que, muitas

vezes, têm algum investimento em qualidade, mas que não chegam a

se resolver. 

Em 2014, como vocês podem bem observar no relatório,

nós tivemos na Ouvidoria 6945 mensagens, 2863 dirigidas à TV Brasil

e à TV Brasil  Internacional,  753 mensagens foram para a Agência

Brasil e Portal; 884 para o sistema público de rádio, 1089 relativas à

própria  EBC  e  1356  classificados  como  diversos.  “Diversos”  são

aquelas situações que cabem ao fale conosco, situações que não se

referem  exatamente  à  Ouvidoria,  e  muitas  dessas  informações



relativas à própria EBC também trazem um pouco dessas situações

que não são específicas de Ouvidoria. 

Então,  nesse  relatório  anual,  nós  retomamos  algumas

situações que já havíamos falado e que são problemas recorrentes,

que não encontraram ainda alguma solução. 

Na TV Brasil, tem a questão do sinal,  que já foi falado

aqui, não preciso me estender sobre isso, mas tem um outro aspecto

que também é muito sério  e  que aqui  nós já  discutimos diversas

vezes, já apontamos esses problemas e eles continuam ocorrendo. 

Não é porque o público reclama, e o público reclama. Mas

não apenas por isso.  É porque nós percebemos, ao estarmos ligados

na TV Brasília, diferença de áudio entre a programação e o conteúdo

do brake.  Sobe de forma incômoda, berra de uma etapa para outra.

Entre  o  brake e  a  programação,  o  nível  de  áudio  aumenta

absurdamente,  tem que sempre estar  atento  para  abaixar.  Isso  é

uma situação que já tem muito tempo.  Não foi apenas de 2014, já

vinha  de  2013,  já  também  em  2012,  sempre  acontece,  nunca

encontrou uma solução. 

A  outra  situação,  que  é  recorrente,  que  sempre

percebemos em diversos produtos da TV Brasil é a incidência de uma

impressão  de  merchandising  ou publicidade indevida,  ou  seja,  em

abordagem de alguma pauta de programa, alguma matéria que vai

dentro de algum programa que se observa claramente que é uma

abordagem publicitária.

Sobre  isso  também  já  reclamamos  muito,  já  falamos

muito disso aqui,  mas continua ocorrendo.   Chega a ser até uma



redundância  tratarmos  isso  nos  boletins  diários  e  também  nos

relatórios.

Nós observamos as transmissões esportivas, que devem

ter  investimento  em  qualidade  e,  principalmente,  numa  seguinte

questão: muitas vezes nós temos muitos profissionais qualificados na

TV Brasil,  pessoas que têm nome e prestígio na grande mídia,  na

grande imprensa, mas que ao virem para a TV pública, trazem os

vícios da TV privada.  Vícios esses que provavelmente a audiência não

percebe  como  inadequação,  porém  para  a  TV  pública  fica

absurdamente inadequado.

É o caso dessas transmissões esportivas que eu já tive

oportunidade até de falar com o coordenador da área, que de certa

maneira concordou e se comprometeu a tomar atitude e soluções,

mas, de qualquer modo, eu vejo a dificuldade que a casa tem de

fazer  com  que  aqueles  contratados  que  trazem  o  seu  prestigio

profissional  se adaptem ao modelo  que é próprio  da comunicação

pública. 

Então,  isso  é  uma  coisa  urgente,  a  fama,  a  história

profissional, não devem ser maiores do que o que nós somos como

comunicação pública e a intenção que temos.  Esse tipo de ajuste é

uma coisa que sempre reclamamos, a Ouvidoria sempre recebe de

programas,  não  cabe  mais  citar  os  programas  porque  seria  uma

repetição inútil, já que as coisas continuam acontecendo.

Então nós vemos como um problema que deve ser muito

cuidado para que, em 2015, não seja uma repetição e a ouvidoria

não fique apenas se repetindo. 



No  ano  passado  também,  um  caso  demonstrou  a

ineficácia  das  nossas  reclamações  aqui  nesse  plenário.  Nós

reclamamos,  as  coisas  não  encontram  solução,  mas  às  vezes

encontram respostas, justificativas, que até nós colocamos em outros

boletins como a justificativa foi dada ou se comprometeram à isso ou

àquilo.

Porém, tem coisas que nem respostas têm.  É o caso,

para  nós  muito  sério,  daquela  novela  do  ano  passado  “Amar  em

tempos sombrios”, uma novela que terminou no 33º capítulo.

O público reclamou que a novela não chegou ao fim.  Nós

fizemos uma pesquisa, a novela espanhola tinha originalmente 221

capítulos e ninguém deu uma resposta do que foi  que aconteceu.

Nós fizemos a pesquisa, não foi uma reedição para condensar, não

foi!  Na verdade se apresentou 30 capítulos, 30 e poucos, e nada

aconteceu,  nenhuma  justificativa,  nenhuma  resposta,  o  que

aconteceu?  E nós ficamos sem saber.

Então  isso  demonstra  também a  pouca  relevância  das

nossas reclamações aqui,  porque muitas  coisas  não chegam a ter

uma  conclusão  positiva.   Em  relação  à  TV  Brasil,  esses  são  os

principais aspectos.

Em  relação  a  noticiário,  por  exemplo,  há  um  esforço

pendular  em ser  público,  mas  digo  isso  não  como crítica,  apenas

como observação de que há um esforço muito grande em fazer um

conteúdo público diferenciado – e se consegue isso muitas vezes – e,

ao mesmo tempo, certo constrangimento de fazer diferente do que

faz a mídia tradicional.



Eu mesma acompanhei uma boa parte, praticamente toda

do mês de setembro/outubro.  Fiz um acompanhamento e está em

um dos relatórios  e acho que em boa parte também dos boletins

diários da Ouvidoria sobre a operação Lava Jato.

O que acontece é que foi  muito  gratificante ver  que o

jornalismo  porque  eu  fui  fazendo  comparativamente.   Como  eu

peguei de arquivo, todo o arquivo, fui fazendo comparativamente o

que a grande mídia está tratando e o que foi que nós demos na TV

Brasil. O que nós demos e o que a grande mídia tratou.

É muito notório ver  que a grande mídia produz notícia

todo tempo a partir de dado nenhum, a partir de dados frágeis, que

são  apenas  um gancho  para  retomar  o  assunto  e  refazer  aquela

memória permanentemente.

Gratifica-me muito dizer que fizemos o que era noticia,

embora em alguns aspectos com certo constrangimento, mas foi um

trabalho que se deve notar como tendo sido extremamente positivo,

um  avanço  no  sentido  de  encontrar  o  que  é  a  vocação  da

comunicação pública.

Não é crítica, mas aí seria no entusiasmo de desejar que

fosse um pouco mais além por estar fazendo tão corretamente e não

se deixar levar pelo fato produzido, provocado, para que o assunto

não caia no esquecimento e que tenha uma atualização permanente

com interesses todos que sabemos – a grande mídia tem lá suas

formas de conquistar audiência e de influenciar -, mas, enfim, nessa

parte considero que a TV Brasil  fez um jornalismo isento, correto.

Não deixou de dar nenhuma das notícias, muitas vezes timidamente,

mas sempre de uma forma muito correta.



Quanto ao sistema de rádio, acontece uma coisa muito

interessante.   Eu  mesma,  fazendo  o  relatório  anual,  percebi  o

seguinte: tem problemas de sinal, mas as respostas são randômicas,

então um reclama, a resposta é uma; o outro reclama da mesma

coisa, a resposta é outra.

Então  quando  eu  vi  na  análise  geral,  quando  nós

observamos  tudo  que  é  apresentado,  dá  para  perceber  isso.   As

respostas são randômicas,  não diziam se afinal  estava resolvido o

problema ou não.

Aí resolvemos fazer uma pesquisa.  Ligamos para todas

as  pessoas  que  reclamaram e  para  mais  alguns:  como você  está

recebendo o  sinal?  O  problema permanecia.   Todos  disseram que

continuavam com o mesmo problema do qual já haviam reclamado.

Então é preciso perceber que as respostas resolvem o problema na

Ouvidoria, mas não resolvem o problema que está sendo apontado

por ela a partir de sua própria observação ou de uma reclamação do

cidadão.

Então  a  resposta  randômica  foi  muito  interessante,

porque  resolvemos  ligar  para  todos  eles  para  saber  se  afinal

resolveram, porque o problema é o mesmo, de diferentes regiões, de

diferentes pessoas reclamando, e as respostas são diferentes como

se aquele problema tivesse sido resolvido.

Daí a necessidade de se ajustar isso.  Quando o público

reclama é porque ele quer ouvir, ele quer ver, significa que ele gosta,

e a gente tem que prestigiar muito isso, porque é aí que a gente

amplia a nossa audiência.



Em  relação  aos  programas,  temos  notado  isso  –  e

notamos em muitas produções radiofônicas -, é preciso investimento

de mais cuidado nas produções.  Acontecem falhas, principalmente

operacionais, de vazamento de áudio, de estúdio.

É preciso um cuidado maior com as produções e, muitas

vezes,  nós  temos  a  impressão  de  que  não  existe  uma  pesquisa

prévia,  uma preparação de produção para que o comunicador fale

com  pertinência  sobre  os  assuntos  para  os  quais  ele  está  sendo

convocado a falar naquele seu programa.

Então,  isso  é  uma coisa  comum.   E  também acontece

num programa, que até a Ouvidoria já fez elogios aqui, que é a Voz –

são muitos programas e às vezes me escapam – “Todas as Vozes”.

O comentário para esse programa é o mesmo sobre os

apresentadores de prestigio da TV Brasil. Não basta que venham para

cá.  É ótimo que tragam o prestigio, o nome que fizeram nas suas

trajetórias  profissionais  na  mídia  privada,  mas  não  é  suficiente

porque a mídia privada e os vícios que ela tolera não são toleráveis

aqui.

E o que acontece numa edição específica desse programa,

e é inegável que é um grande apresentador, um grande nome e um

profissional extremamente competente.  Porém, a inadequação dos

comentários nos colocava numa situação quase que de reprodução do

que houve na escola base, a ênfase do jornalismo em situações não

comprovadas,  um  aspecto  moral  de  pré-julgamento,  enfim,  uma

coisa muito desagradável que deve ser evitada.

Então,  o  que  a  Ouvidoria  considera?   Que  também os

nomes prestigiados devem passar por uma espécie de imersão no



que seja a comunicação pública e a forma como nos dirigimos ao

cidadão que nos ouve, nos acompanha, nos vê, nos lê.  Isso deve ser

uma situação permanente,  porque a comunicação pública,  como é

muito jovem, não está ainda totalmente dada.

Dessa forma, se não fizermos esse esforço permanente:

workshop, reunião, seminário, o que for, com esses profissionais, a

produção pode ser extremamente bem cuidada, mas no rádio, como

depende muito da criatividade, do acervo de conhecimentos próprios

do comunicador, nós vamos sempre passar alguns problemas dessa

natureza que podem no final... imaginem...

 Evidentemente que a escola base não acontecerá mais

porque  ninguém esquece,  mas  poderemos  nos  aproximar  de  uma

situação  tão  desagradável  como  foi  aquela,  para  o  jornalismo

evidentemente, porque para os afetados não se pode dizer que tenha

sido apenas desagradável.

Bom, em relação à Agencia Brasil,  problema recorrente

que todos reclamam, que a Ouvidoria também já reclamou, que o

conselheiro Takashi reclama e que, na medida em que a gente vai

fazer  relatório  e  vai  precisando  fazer  buscas,  a  gente  também

reclama.

A ferramenta de buscas e pesquisa do portal, que eu já

conversei na época para saber, parece que é uma ferramenta que tem

um sistema dos mais modernos e tudo mais.  Se a gente inaugura

um sistema que não é o que estamos habituados, temos que ter um

tutorial para nos adaptar a nova possibilidade, ao novo processo, ao

novo mecanismo.



Isso  não  houve  e  não  há,  e  as  pessoas  continuam

reclamando que não conseguem porque não é como todo sistema de

busca.  E a ouvidoria também se ressente da dificuldade que é: em

determinado  momento  você  vai,  depois  começa  aquele

embaralhamento  que é  um passo para  a  gente cometer  um erro,

pegar um assunto que pensa que é hoje e que é de três anos atrás.

Então isso é uma questão que precisa ser vista porque o

público  continua  reclamando  o  ano  inteiro  passado  e  de  vez  em

quando ainda recebemos. 

Outra coisa que diz respeito ao portal e à Agência são os

erros que costumam demorar a ser corrigidos.  Eu tenho a impressão

que às vezes no primeiro texto que vai para lá tem muitos erros,

muitos problemas que, evidentemente, serão corrigidos.

Porém,  acontece  que,  quando  se  coloca  na  Internet,

alguém publica, copia, vê, e a Ouvidoria sempre vê, todo mundo vê,

até  o  estagiário  agora  brinca  de  encontrar  erros  que  até  ele

encontrou  uma  página  inteira  com  tantos  problemas.   Eu  fiz  no

boletim diário.

E  a  falta  de  cuidado  na  primeira  edição  não  pode

acontecer, não pode ir para o ar alguma coisa que não tenha tido

revisão prévia ou um cuidado prévio de edição porque alguém vai ver.

Eu já fiz uma pesquisa e vi que os problemas que nós

tínhamos  num texto  foram replicados  no  jornal  do  Brasil  on  line.

Nem foi  um jornalzinho mais escondido,  menos conhecido não, os

erros  estavam  lá.   Então  temos  que  cuidar  na  primeira  fase  do

processo para que os erros – que acontecem – sejam mínimos, e às

vezes os erros demoram muito tempo para serem corrigidos.



Outra  coisa,  na  agência,  principalmente  da  TV  Brasil,

também se nota, menos agora, mas às vezes se nota, essa questão

pendular  entre  uma  abordagem que  é  pública  e  uma  abordagem

oficialista.   Vários  exemplos  nós  temos  encaminhado  nos  boletins

diários.

É uma coisa que é localizada, então eu acredito que há

necessidade de formação melhor dos profissionais porque certamente

deve ser muito complicado você fazer diferente do que todo mundo

faz.  Então,  para não errar,  é melhor fazer por aqui,  às vezes eu

tenho por aqui, às vezes eu tenho essa impressão.

Então,  talvez  é  preciso  dar  mais  confiança,  dar  mais

garantias de que podemos fazer um jornalismo equilibrado.  Isso não

quer dizer que seja um jornalismo de oposição, nem um jornalismo

oficialista, mas um caminho do meio, porque temos que entender – e

hoje esse assunto já foi aventado aqui – quando falamos que não

podemos ser oficialistas.

Foi a Roseane que levantou aqui, a proximidade não nos

faz bem, não nos faz bem por quê? Porque temos que nos afastar das

coisas do Governo.  O bom jornalismo trabalha sobre aquilo que afeta

mais diretamente a vida do cidadão, e o que afeta mais a sociedade,

a vida do cidadão, se não for aquilo que o governo faz?

Então  o  governo  é  pauta  prioritária  sim.   Agora  a

abordagem dos  assuntos  de Governo é  que nos  torna oficialistas.

Temos  feito  esse  esforço  de  indicação  nos  boletins  diários  –  não

precisa aqui retornar esse assunto porque já foi comentado outras

vezes –, mas é preciso descobrir esse novo modo de fazer (porque a

mídia tradicional, o bom jornalismo é aquele que bate) e nós ainda



estamos encontrando a nossa forma de fazer um jornalismo que seja

equilibrado, isento, imparcial e que dê as notícias de interesse público

(e o que o governo faz obviamente é de interesse público porque

afeta diretamente a realidade do cidadão).

Então  isso  é  uma  observação  que  a  gente  sempre

encontra, é pendular e tem reduzido.  Nós temos percebido que tem

reduzido  bastante.   Os  especiais  do  portal  são  tecnicamente

sofisticados,  com  pautas  e  temas  muito  interessantes.   Às  vezes

acertam muito, às vezes não – geralmente acertam muito -, mas tem

uma fragilidade que precisa ser observada, que também é pontual.

Quando  olhamos  nos  links  sobre  o  caso  Haiti  e  de

diversas  matérias,  vemos  que  há  uma  fragilidade  no  sentido  do

aprofundamento das questões que estão envolvidas naquele tema.

Não se pode botar  em três  linhas a história  política do Haiti,  por

exemplo. 

Então  é  preciso,  até  para  que  se  compreenda  todo  o

resto, ter uma abordagem um pouco mais didática e contemplando

determinadas questões,  bem como esse nível  de amadurecimento,

das propostas de pauta, dos especiais que em geral são muito bons.

É pontual porque é uma matéria, a outra não, enfim...

É uma coisa que pode encontrar solução muito fácil, pois,

dizendo isso, acho que já é encaminhamento de solução porque os

próprios profissionais podem se alinhar com novas possibilidades ou

reverem...

Enfim, esses são os problemas que a Ouvidoria encontrou

em todo o ano passado, isto é, aqueles recorrentes, que requerem

ainda investimento e que o público reclama (é mais ou menos isso



que  também  trouxemos).  Há  certa  coincidência  entre  o  que  nós

observamos e o que o público reclama.

O  nível  de  reclamação  é  alto,  mas  o  nível  de  elogios

também é alto – embora o de reclamação seja maior -, mas como diz

o novo Ouvidor Adjunto Márcio Bueno: se eles reclamam é porque

estão vendo e, se estão vendo, é porque gostam.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigada, Joseti, e toda a equipe da Ouvidoria.

Eu  consulto  se  algum  conselheiro  quer  fazer  alguma

observação sobre o relatório, sobre algum tema abordado.  Não?

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Posso

então fazer duas sugestões aqui? Eu não sei se os conselheiros estão

recebendo os relatórios das universidades que nós contratamos para

analisar nossa programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não.

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

acho que era importante que eles recebessem os relatórios porque

aqui  eu  não  vi  no  relatório  de  2014  nem  menção  a  eles.   É

importante.  São a Universidade de Brasília e a Universidade Federal



do Rio Grande do Sul que têm, pelo menos na medida daqueles que

eu consegui ler.

São altamente elogiosos  dos diversos programas,  tanto

do jornalismo, quanto da parte artística, apresentando sim essa boa

parte de recomendações, como fez a Joseti, mas é importante pelo

menos perceber que as coisas estão no rumo, conforme eles estão

dizendo,  e  que  há  questões  técnicas  ou  outras  que  precisam ser

resolvidas.   Por  isso,  acho  que  é  importante  os  conselheiros

receberem.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora-Geral) – Sim, eu

sempre trato da seguinte forma os relatórios porque eles fazem com

uma metodologia e fica cada boletim... só de inscrição metodológica

é muito extenso.  Eu faço a edição disso e ponho as partes no boletim

diário, mas no relatório eu sempre faço menção a isso.  Os boletins

estão à disposição dos Conselheiros,  se quiserem, porque a gente

guarda para o...

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Mas

aqueles específicos que você está circulando no boletim, que são dos

relatórios, eu acho que você já pode encaminhar quando você fizer

circular para a Diretoria.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora-Geral)  –  Ok.

Obrigada.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – A outra é

que na  formatação  do  centro  tivesse  então  um modulo  específico



para essa questão dos profissionais prestigiados, porque realmente é

uma coisa delicada.  Como você vai falar para o cara, você tem que

fazer,  tem  que  ser  uma  coisa  especial,  então,  eu  acho  que,  em

formatação do centro, do que vão ser as linhas a serem colocadas, eu

acho que...essa aqui pode ajudar. 

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Nelson.

Eliane?

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Eu acho que a

Joseti faz um balanço muito importante e eu gosto sempre de ouvir,

de me debruçar e não pude, nesse momento, me debruçar sobre o

relatório da Ouvidoria, mas essa fala de que problemas se repetem e

não são resolvidos, eu não sei o que podemos fazer Nelson.  Essa

questão, por exemplo, do esporte...

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Temos um

novo Diretor-Geral,  ainda não nomeado, que vai  dizer exatamente

como  vai  fazer  para  resolver  todos  aqueles  problemas  que  estão

recorrentes  e  até agora não são resolvidos.   Não sei  se você vai

querer que ele responda agora ou se vai dar um tempinho para ele.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –  Eu

aproveito para um aparte, o esporte é tão constrangedor...



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu acho que ele vai reconsiderar o convite, vamos dizer.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –  O

esporte e tão bairrista que nos outros estados do Brasil não dá para

assistir, só no Rio de Janeiro.  Eles não entendem o futebol do resto

do Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Ah,  o  esporte!   Olha,  reclamação  de  palmeirense  hein,

pesado.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Isso é uma

das  partes  da  TVE  do  Rio  de  Janeiro  é  que  a  gente  ainda  não

transformou em TV Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E Esporte Visão? É esporte Visão.

Dá  um  tempinho  para  o  nosso  amigo  ali,  depois  nós

encaminhamos para ele todas as recorrências, ok?

Mais  alguém  gostaria  de  falar  alguma  coisa  sobre  o

relatório?

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Quer discutir a

frente,  não? Aquela  questão da publicidade,  de recomendação,  de

informação...



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sim.

Mais alguém sobre o relatório? 

Eu recebi um bilhetinho aqui da nossa amiga Mara Régia

para chamar a atenção ou para lembrar que o dia 13/02 é o dia

mundial do rádio e eu queria saber se nós vamos fazer alguma coisa

especial. 

Mara? Sim? Thaís? Sim? 

O que exatamente?  Alguma programação especial? Está

bom.

Então é isso, fica o registro.

Passemos então para os informes do Conselho Curador. 

Vocês receberam um comunicado, um informe, sobre a

Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual do Uruguai e eu explico

por quê.

É  porque  o  Conselho  Curador  foi  convidado,  na  minha

pessoa, para ir ao Uruguai no final do ano passado dia 20/12 pela

UNESCO.  Fui, foi ótimo, não passei o Natal lá, é pertinho de Porto

Alegre.

A UNESCO está fazendo uma campanha junto a ONU para

incluir  a  questão  da  liberdade  de  expressão  nos  objetivos  de



desenvolvimento  sustentável,  o  que  substituirá  os  objetivos  do

milênio, porque eles expiram agora em 2015.

O problema é que o Brasil  não aceita essa inclusão da

liberdade de expressão,  nem a China,  nem a Rússia.   Então eles

estão  fazendo  uma  campanha  porque  o  argumento  do  Brasil,  do

Itamaraty, é de que, se abrir para outros objetivos, perde-se o foco

do combate à pobreza.

O que foi mais interessante na verdade é que no dia que

eu  estava  lá,  foi  aprovada  a  Lei  de  Serviços  de  Comunicação

Audiovisual do Uruguai.

Então reforça a sua questão.  Tem coisas importantes que

também tem na lei argentina de divisão de espectro 1/3 para cada

setor privado, comunitário ou de organizações sociais e de estatal.

É,  pois,  uma coisa muito  interessante e reforça aquela

nossa preocupação, não é Conselheiro Daniel?  Então eu pedi para o

Guilherme  pesquisar  alguma  coisa.   Quem  sabe  estaremos  na

aprovação aqui, não é?

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –  Eu

quero colocar aqui um tema um pouquinho fora de ordem, é para o

nosso  amigo  Américo:  pelo  amor  de  Deus,  tire  aquelas  vinhetas

sempre  iguais  da  TV  Brasil,  eu  não  aguento  mais  ouvir  falar  do

Roquette Pinto, do Venceslau Braz e da arquitetura que é sempre o

paço imperial, é demais! É tão barato fazer vinhetinha! O Brasil tem

arquitetura bastante, não só o Paço, pega desde o Belém do Pará,

tem algumas coisas boas.



O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor  de  Conteúdo  e

Programação) – Já tive algumas discussões sobre a identidade visual

em geral...

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO –  Falta

de imaginação, não é?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Por falar em identidade visual, nós também discutimos hoje

de manhã a questão da nova identidade visual do portal, mas nos

chamou atenção,  Negrão,  os  banners  de  patrocínio  e  nós  ficamos

discutindo quais são os critérios para patrocínio e tal.

Então eu queria solicitar a Direção que nos informe quais

são esses critérios, como funciona, quais são os limites dentro do que

a lei permite.  Não sei quem é que está fazendo isso, mas que desse

uma olhada.

Acho que os banners estão prioritários demais no site, até

conversamos sobre isso hoje de manhã, então queria solicitar isso.

Mas parabéns pelo esforço.

Outra  coisa,  eu  estive  conversando  com  o  pessoal  da

Secretaria e com a Rita sobre uma das ações do Conselho Curador

para  2015.   Seria  estruturar  os  debates,  estimular  a  criação  de

conselhos com participação nas sociedades, nas empresas públicas

estaduais de comunicação.

Isso é um problema sério, difícil de avançar, mas eu acho

que o Conselho gostaria de propor isso, de ser protagonista nessa



discussão.  Parece que nós só temos na Bahia, no Pará, mas não sei

bem se está estruturado.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Em Pernambuco  tem o  conselho  da  EPC –  Empresa  Pública  de

Comunicação – e tem um conselho agora do núcleo de rádio e TV

universitária que é o conselho da TV universitária e das rádios da

Universidade  Federal  de  Pernambuco,  onde  inclusive  eu  estive  na

semana retrasada apresentando qual é o papel do Conselho Curador

numa reunião de instalação desse conselho do núcleo de rádios e TV

da Federal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ótimo.  Claro, vamos fazer um levantamento do que existe

e começar esse diálogo e patrocinar esse debate.

Conselheiro Takashi?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Essa é uma questão

muito  importante,  eu  gostaria  de  parabenizar  por  ter  levantado  o

tema  e  gostaria  de  sugerir  também  que  participássemos  e

comentássemos  essa  discussão  também  em  nível  municipal,

principalmente por conta da implantação do canal da cidadania.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ótimo. Eu sei que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,

está tudo pronto, só não é votado, mas faz tempo.



CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – E eu acho que a

EBC  tem um papel  estratégico  nisso,  na  medida  em que  tem as

parcerias com rede, nesse momento inclusive com recurso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Tipo exigir que tenha, não é?

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Priorizar

parceira com quem tem, não é?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Exato.  Então os conselheiros concordam com essa linha de

ação? Então nós vamos desenvolver isso sim.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Eu acho que inclusive esse trabalho poderia também

ser feito  em proximidade com as  Universidades onde existe mídia

publica para contribuir também com o processo de pesquisas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É isso aí. Bom, então vamos fazer um projeto e submetê-lo

à consideração dos conselheiros. 

Uma última coisa que eu vou falar é que essas reuniões

das câmaras temáticas conjuntas têm sido muito interessantes.  Acho

que  várias  pessoas  já  se  manifestaram  sobre  isso  e  eu  queria

corroborar.



Discutimos hoje de manhã e, em 24/02, teremos outra

reunião das câmaras temáticas para discutir a EBC.  Acho que são

sempre mais produtivas essas discussões, não sei se é porque é pela

manhã quando estamos todos juntos, é mais informal.

Então está marcada reunião das câmaras temáticas para

24/02, ok? 

Bom, eu tenho alguns informes dos conselheiros, eu vou

passar a palavra.

A Rosane estava inscrita para dois informes, um sobre o

fórum e o outro sobre...

Pode falar Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Eu vou

deixar  o informe sobre o fórum social,  vou dividir  em carreta,  eu

estou  acompanhando  também,  mas  ela  tem  acompanhado  mais,

participou  da  última  reunião  em  Salvador,  da  qual  não  pude

participar.

São  dois  informes  muito  rápidos:  o  primeiro  é  que

amanhã, 5ª feira, a campanha nacional “banda larga para expressar a

liberdade” estará lançando em seu site que nós temos um Projeto de

Iniciativa Popular, o nosso projeto que muitos conhecem pelo PLIP –

que  recolhe  assinaturas  para  a  questão  da  regulação  da  mídia

democrática no Brasil –.

Estaremos lançando amanhã em plataforma na  Internet.

Então amanhã, para nós também, é um dia de batalha desse tema



que  dialogamos  aqui  sobre  a  questão  da  democratização  da

comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A Senhora me dá um aparte? 

Só  para  deixar  bem  claro  no  microfone.  Essa  questão

levantada pelo conselheiro Daniel de fazer desse tema uma coisa da

empresa  ou  da  discussão  pública,  nós  vamos  fazer  mediante

Resolução, tá?

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Ok.

Então é um instrumento a mais, acho que é importante colocarmos

isso no debate.

O segundo informe é que nos dias 10, 11 e 12 de abril, na

cidade de Belo Horizonte/MG,  o movimento que atua na luta pela

democratização  da  comunicação  estará  realizando  o  2º  encontro

nacional pelo direito à comunicação.

Então pedir para que vocês coloquem na agenda e dizer

que desde já se sintam convidados a fazer parte.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Repita os dias, por favor.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – 10, 11 e

12 de abril em Belo Horizonte.  Vai iniciar então na 6ª feira, na parte

da  tarde,  com  uma  grande  caminhada,  terminando  com  um  ato



público que estamos construindo com as organizações do movimento

social e o movimento de cultura de Belo Horizonte.

Então a ideia é fazer um ato mais público.  E no sábado,

pela manhã, a mesa do debate e regulação da mídia, de radiodifusão.

Estamos terminando de fechar os nossos convidados, já

temos previstas duas pessoas que já confirmaram, que é o nosso

Ministro da Comunicação e o Secretário pela liberdade de expressão

da ONU.   E  ainda há outras  pessoas  que estamos terminando de

confirmar as presenças, além de algumas experiências de regulação

internacional, entre elas essa que a Ana acabou de dizer do Uruguai.

Estamos aguardando as confirmações.

Na parte da tarde, várias oficinas de debates, entre elas

nós  estamos  trabalhando  com  eixos,  um  deles  é  a  comunicação

pública na parte da tarde.

No  domingo,  na  parte  da  manhã,  a  ideia  é  debater  a

questão da liberdade de expressão, regulação Internet e marco civil,

terminando o encerramento no domingo à tarde.

Optamos por  fazer  no final  de semana,  pois  queremos

fazer um encontro massivo e, se essa é a intenção, precisamos fazer

no final de semana com a participação das organizações tanto em

nível nacional quanto em nível local.

Eu  não  estou  aqui  com  o  convite  porque  estamos

terminando de fechar a programação, fechar as mesas, mas assim

que  tivermos  tudo  programado,  enviamos  para  os  conselheiros  e

também para quem é da casa e quer participar do nosso evento.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Só uma sugestão.  Tínhamos aventado de fazer a nossa

próxima reunião de abril em Belo Horizonte justamente por isso, para

pegar carona nessa questão ai.  Mas aí teria que ser na 2ª feira ou

anteriormente, na 5ª feira anterior.  Podemos pensar nisso?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Mas na 5ª feira anterior nós ficamos lá?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Quem quiser  fica.   Eu  estou  repensando no  sentido  de

poder  aproveitar  esse evento: Na 5ª feira  anterior  ou na 2ª feira

posterior. Nesse sentindo, entendeu?  Podemos pensar sobre isso? 

Nos dias 10, 11 e 12 de abril e aí, se for de interesse de

todos, nós poderemos fazer uma reunião antes no dia 9 ou no dia 13,

em vez do dia 15.  É isso que eu quero dizer.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Dia 16, 2ª feira.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Incluir  aí  uma

visita então à Rede Minas, parceira.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Alguém tem algum problema com o dia 13 de abril? E 2ª



feira.  E 5ª feira? E aí? É uma proposta do conselheiro, para ser em

Belo Horizonte.

Vamos repensar,  porque em junho a reunião é em São

Luís,  então  acho  que  fica  um  pouco  pesado,  não  é?  São  Luís  é

prioridade.

Então vamos deixar do jeito que está e pronto, foi só uma

ideia.

Eu passo a palavra então para a Evelin, que também tem

umas informações.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Bom,  eu  queria

relatar  aqui  um pouquinho do que está  acontecendo no grupo de

implantação do processo de redistribuição e digitalização de canais de

TV e retransmissão de TV que chama GIRED, que é um grupo que foi

instalado em dezembro pela ANATEL.

Temos um representante da EBC, da ABEC na verdade,

das TVs públicas em geral, que é o André Barbosa, e eu também faço

parte desse grupo, nós dois como suplentes.

Tem sido  um processo  muitíssimo interessante  porque,

pela  primeira  vez,  estão  sentados  numa mesma mesa de decisão

radiodifusores  e  operadores  de  telecomunicações  para  decidir  a

limpeza da faixa de 700 Mhz; o desligamento dos canais analógicos;

a migração dos canais que hoje ocupam essa faixa, que são os canais

de  52  a  68;  e  a  mitigação  das  possíveis  interferências  que  vão

acontecer quando ligar o 4G (a banda larga) nessa faixa, que vai



acontecer 01 (um) ano depois do desligamento do analógico e do

remanejamento.

Esse  grupo  tem  03  (três)  subgrupos  que  estão  se

reunindo  intensamente  nesse  início  de  trabalho.   Nos  meses  de

janeiro  e  fevereiro  trabalhamos  muito  porque  esse  GIRED  tem  a

obrigação de definir as diretrizes do que vai ser implementado por

uma empresa, que é EAD – Empresa de Administração.

Eles têm 3 (três) bilhões e 600 (seiscentos) milhões de

reais para promover toda essa mudança, o que inclui o ressarcimento

dos canais que hoje operam nessa faixa, a distribuição de um kit com

cetobox,  um filtro  (por  causa  dessa  mitigação  de  interferência)  e

antena para 14 milhões de famílias que recebem o bolsa-família.  

Tem  que  ter  campanhas  de  comunicação,  sites  na

Internet, serviço 0800 e o trabalho de mitigação em si que vai vir no

final desse processo com esses 3 (três) bilhões e 600 (seiscentos)

milhões.

Hoje está acontecendo uma reunião aqui na EBC com os

radiodifusores  privados  numa  tentativa  de  se  tirar  uma  proposta

única  para  o  cetobox,  as  especificações  do  que  se  vai  ter  nele,

principalmente por causa do projeto Brasil 4D.

Tem sido  muito  interessante  acompanhar  tudo  isso,  os

avanços estão sendo muito grandes, porque, a princípio, o projeto 4D

é  muito  pesado  para  rodar  nesse  cetobox.   Demandaria  mais

dinheiro,  mas  o  trabalho  que  o  André  e  a  equipe  da  EBC  estão

fazendo  para  baratear  o  custo  disso,  buscando  possíveis

fornecedores, tem sido muito intenso.



A  radiodifusão  está  começando  a  entender.   Eles  têm

muito medo de uma mudança no modelo de negócio deles e essa

aproximação com as Telecom, daí resistirem muito.  Estão reunidos

agora tentando uma proposta única.  É interessante porque, se não

tiver uma proposta única, não tem problema, eis que tudo é levado

para decisão do GIRED.

Então,  mesmo  que  existam  divergências  entre

radiodifusores  comerciais  e  públicos  e  operadores  de

telecomunicações,  as  propostas  são  levadas  para  o  GIRED,  que

decide.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – A EAD

é a única empresa do Brasil?

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

constituída com esse propósito específico, não é?

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL – Isso, foi constituída

para isso.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – E as Teles

se juntaram, criaram essa empresa, para fazer essa migração.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL – Essa empresa está

sendo montada agora, eles contrataram essa semana uma consultoria

que, inclusive, o CPqD está junto.  São 03 (três) empresas para criar



a EAD, então estamos neste processo.  Ela tem que ser criada até 05

de março, se não me engano.

Então  está  sendo  tudo  muito  rápido.   Só  que  o

desligamento  do  analógico  somente  vai  acontecer  se  93%  da

população que hoje recebe TV aberta estiver apta a receber a TV

digital.  Então pesquisas terão que acontecer, senão esse cronograma

vai sendo postergado.

Brasília é a primeira cidade.  Tem uma cidade chamada

Rio Verde aqui em Goiás que será a primeira a ser desligada, em

novembro desse ano.  E depois Brasília, em abril, e São Paulo, em

maio já.  Nós estamos falando de 2016.

As campanhas têm que entrar um ano antes.  Então em

abril desse ano já devem começar as campanhas.  Daí o desafio ser

muito grande.

Nessa reunião que marcamos para o dia 24, faremos uma

pequena apresentação – eu e o André (vou chamar o André para me

ajudar) – para o Conselho e quero convidar, principalmente, vocês

dos  Ministérios  que  tiverem interesse  em entender  um pouquinho

mais  desse  processo,  porque  parece  que  é  só  uma  questão  de

engenheiro, não é? Mas, por exemplo, o Nelson é um grande defensor

da expansão dos canais que foram criados no Decreto – Canal da

Cidadania, Canal da Cultura etc –, isto é, que esses canais tenham

um espaço no espectro, que eles possam existir.

E  há  um  grande  congestionamento  nas  capitais  e  no

interior  de  São  Paulo,  um  pouco  no  Rio  de  Janeiro,  onde

simplesmente não há mais canal.  Então para esses canais poderem



existir,  existe uma faixa que ainda não tem destino,  que é o que

chamamos de VHF alto, de 7 a 13.

Por exemplo, estão definindo se essas antenas que serão

distribuídas para o bolsa-família terão capacidade de receber esses

sinais.   Então,  se  não  estamos  presentes  numa  reunião  dessas,

poderiam falar que seria só de UHF.  Aí o pessoal do bolsa-família já

não pegaria essa banda.

Então,  há  questões  muito  importantes.   Por  trás  da

técnica, há questões estratégicas de democratização da comunicação.

Em razão disso, vou convidar o André Barbosa para fazer

essa  apresentação  e  convido  a  todos  que  tiverem  que  interesse

também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Muito  Obrigada.   Esperamos  com  ansiedade  a  sua

apresentação.

Conselheira Rita, e depois eu vou passar para a Fernanda

e para o Adriano, que eles também querem comunicar.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Na verdade, eu quero fazer um convite à EBC e ao

Conselho Curador em nome da delegação brasileira que vai à Tunis no

próximo Fórum Social Mundial, de 24 a 28 de março, e também do

grupo de trabalho do Fórum Mundial de Mídia Livre que começará 02

(dois) dias antes e que atravessará o Fórum, pois são processos que

dialogam.



Tanto o Fórum Social Mundial, o coletivo brasileiro, quanto

o Fórum Mundial de Mídia Livre, tiveram uma reunião em Salvador,

que definiu, após 01 (um) ano de conversas, as 04 (quatro) agendas

prioritárias da delegação brasileira em Tunis.

Uma delas é o debate da agenda pós 2015, a outra é os

mecanismos  de  participação  social;  outra  é  o  combate  ao

enfrentamento, ao racismo, à xenofobia e o tema das reparações.  E

a 4ª agenda é a relação da sociedade com o sistema de comunicação.

Para isso,  foi  uma deliberação do coletivo  em plenária,

convidar a EBC para estar numa mesa que discutirá esse tema – o

papel  da  sociedade  nos  sistemas  de  comunicação  –  e  ter  como

interlocutores algumas autoridades reguladoras da região do norte da

África, que estão interessadas também no debate.

O modelo da EBC é uma novidade, é diferente do que se

tem  na  região,  que  vem  de  ditaduras  em  processo  difícil  de

democratização.  Eles têm lá órgãos reguladores que também podem

trazer  essa  experiência  e  há  um  interesse  nesse  debate  que  o

Conselho Curador esteja ajudando a articular essa mesa, conduzir,

juntamente com a participação da sociedade civil.

Então fica aqui o convite, a delegação está ocupada em

levar  representantes  da  sociedade  civil,  de  movimentos  sociais.

Então  queremos  inclusive  o  apoio  da  EBC  para  viabilizar  essa

presença e, também, é claro, uma bela cobertura desse evento para

o qual movimentos sociais brasileiros estão se preparando.



CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES –  Posso só falar

em relação à cobertura do Fórum Social Mundial?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Se a Fernanda deixar, pode.  É que ela está inscrita antes.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – O convite foi aceito, não é gente?

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Então,  eu  já

tinha colocado isso na discussão passada, sobre a questão do Fórum

Social Mundial como uma pauta que já teve muito forte dentro da

EBC e que foi se afastando, se afastando, até cair em distanciamento

completo e que eu acho que era importante recuperar.

Eu acompanhei na Globo News a cobertura do Fórum de

Davos e olhava essa cobertura toda, a transmissão, e percebia que

eles sabem exatamente que Fórum cobrir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E foi uma bela cobertura.

CONSELHEIRA  ELIANE GONÇALVES –  Foi  sim,  uma

bela cobertura.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Aquela repórter é ótima.



CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES –  E  eles  sabem

exatamente, e têm toda a estrutura.  Acho que vale a pena recuperar

a proximidade com o fórum.

Eu tive a oportunidade de estar em Salvador.  É aquela

profusão  de  pautas  que  tem tudo  a  ver...  do  Kilombo,  a  agenda

palestina, que tem a ver com a comunicação pública, e é importante

para o conteúdo da EBC.

Estamos atentos a essa agenda, seja aqui, seja em Tunis.

É uma fonte inesgotável de informação de interesse público.  Ideias

que  surgem,  falamos  aqui  da  parceria  com  as  agências

internacionais, as de língua portuguesa e as da América Latina.

Seria  belíssimo  ver  a  EBC  encabeçando  um  pool  de

agências públicas no Fórum Social Mundial.  É assim: é ligar para o

colega  de  Moçambique,  da  rádio  nacional  de  Moçambique,  e

perguntar se ele consegue ir; ligar para o pessoal da Telesur, enfim,

encabeçar um projeto de integração que acho que valeria a pena.  É

olhar com cuidado para isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Quem sabe o governador vai nos representar lá em Tunis?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Ele estar superconvidado.

Só para mostrar que no processo do Fórum Mundial de

Mídia  Livre  tem  uma  plataforma  desenvolvida  pelos  hackers  do



movimento junto com os hackers que desenvolveram o PARTICIPA

BR,  mas  eles  como  ativistas  escondidinhos  nos  ajudaram  a

desenvolver essa plataforma e está se construindo desde 2013 uma

carta mundial da Mídia Livre.  Ela já está em 04 (quatro) idiomas, o

árabe já está sendo traduzido.

Cada  item  está  aberto  a  contribuições,  já  tiveram  04

(quatro)  seminários  internacionais.   Um dos  acordos  que  se  quer

fazer no Fórum Mundial de Mídia Livre, com movimentos de outros

países, é que se defenda o conceito da mídia pública como uma mídia

independente e autônoma em relação a mercados e a Governos.

Então  essa  carta  é  voltada  a  fazer  acordos  entre

diferentes  movimentos  no  tema  da  comunicação  em  diferentes

lugares,  podendo um fortalecer  o outro num processo de luta,  de

pressão internacional.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Agora é a Fernanda.  Por favor, Fernanda.

A  SRA.  FERNANDA  DE  NEGRI (Representante  do

Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação –  MCTI)  –  Eu  queria

cumprimentar, em nome do nosso Ministro, parabenizar o plano de

trabalho.   É  a  minha  primeira  reunião  como  representante  do

Ministro, estou feliz, e estou mais ouvindo, absorvendo os temas, do

que propriamente sugerindo.

Entretanto, uma coisa já queria compartilhar com vocês.

Estamos há um mês na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação e eu,



pessoalmente, queria compartilhar a angústia que eu estou vivendo

de ver como a Ciência Tecnologia e Inovação não tem visibilidade.

Queria  também  que  pensássemos  sobre  isso.   Eu  já

conversei  um  pouquinho  com  o  Ricardo  e  já  vi  que  tem  uma

preocupação e queria reforçá-la, de pensarmos na programação.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Costumamos ir até em curso da FINEP, num projeto que o Ildeu, que

era  seu  antecessor  aqui,  sempre  defendia,  mas  não  conseguimos

viabilizar.   Mas  tudo  bem,  só  um  comentário,  mas  não  é  para

desanimar, pelo contrário.  É para animar e trazer mais essa pauta,

porque essa questão da ciência acompanha a comunicação pública

desde a sua origem.

Sem querer voltar a falar do Roquette Pinto aqui, mas foi

a Academia Brasileira de Ciências que viabilizou os transmissores da

1ª rádio pública do Brasil, que foi a rádio sociedade do Rio de Janeiro.

A  SRA.  FERNANDA  DE  NEGRI (Representante  do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI) – Eu vejo aqui,

em todos os temas que conversamos: migração do analógico para o

digital, marco civil, quer dizer, a Ciência Tecnologia e Inovação tem

uma interface enorme, não é?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Aliás, eu

queria até reforçar o pedido que eu fiz para o Ministro de fazer uma

apresentação  para  ele,  porque  eu  mostrei  para  o  Ministro  Cid

justamente  que  a  sustentação  da  pátria  educadora  está  na



comunicação, na educação, na cultura e na ciência e tecnologia, que

são os representantes aqui da área governamental.

Não tem nada realmente que dê mais massificação a ser

uma pátria educadora do que juntar essas quatro áreas e transformar

isso num projeto estratégico nacional.

A  SRA.  FERNANDA  DE  NEGRI (Representante  do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI) – Então é isso.

Eu queria cumprimentar e dizer que estou feliz em estar participando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada Fernanda.

Adriano?

O SR. ADRIANO DE ANGELIS (Representante da equipe

de transição do Ministério  da Cultura)  – Queria  saudar  primeiro  a

presidente Ana Fleck e a Rita Freire, vice-presidente, em nome de

todos  os  conselheiros  do  Conselho,  em  nome  do  Ministro  Juca

Ferreira.   Saudar  também  toda  a  diretoria  da  EBC  e  todos  os

profissionais que estão aqui, assim como todos aqueles que estão em

casa.

O Ministro Juca me designou para representá-lo, pois ele

está numa agenda do fundo do setor audiovisual do Rio de Janeiro.

Uma agenda bastante estratégica que, inclusive, tem diálogo direto

com a comunicação pública, com a empresa pública.



Ele gostaria  muito de estar aqui  e  já deixou claro que

quer acompanhar esse processo bem de perto, não só da política da

EBC, mas também do papel do Conselho Curador.

O Ministério da Cultura obviamente tem uma relação com

a empresa pública de comunicação, o que todos conhecem – é de

bastante tempo –,  inclusive em relação ao estímulo do debate da

comunicação pública, pegando um gancho do que foi colocado aqui

de manter esse debate vivo, forte, com a existência dos dois fóruns

de TVs públicas – que a maior parte aqui acompanhou –.

Tal  Ministério teve papel  muito importante e essa nova

gestão segue com esse entendimento.  Na verdade, eu e o Ministro

Juca estamos ainda montando essa nova gestão do Ministério.

Ainda não estão definidas as pessoas que vão ocupar a

Secretaria do Audiovisual, mas está muito claro que a relação com a

comunicação  pública  é  mais  ampla  até  do  que  simplesmente  a

Secretaria do Audiovisual.

É  uma relação  mais  ampla.   No  discurso  de posse  do

Ministro Juca, ele deixa muito claro, até anotei aqui o que ele falou:

“a comunicação deve ser entendida como um direito essencial para a

realização plena dos direitos culturais”.

Então,  essa  relação  entre  comunicação  e  cultura  está

muito  presente  no  olhar  e  no  planejamento  que  estão  sendo

construídos pelo Ministério da Cultura.

Queríamos dizer também que, na verdade, estamos nos

inteirando dessa nova equipe, do processo do plano de trabalho que

vocês  construíram,  parabenizarmos  o  Conselho  por  isso  e  nos



colocarmos  a  disposição  para  contribuir  com  eventuais  ações  e

programas  que o  Conselho  considere  pertinente  a  contribuição  do

Ministério.

Por exemplo, quando a Conselheira Heloisa cita a questão

dos  acervos  –  vocês  conhecem  toda  a  política  de  acervos  da

cinemateca brasileira que está em São Paulo –, isso pode ser um

ponto de diálogo com eventuais  necessidades  e  encaminhamentos

que o Conselho e a diretoria da empresa estão tomando.

Na  verdade,  é  colocar  à  disposição  o  Ministério  da

Cultura.   Eu  estou  designado  pelo  Ministro  para  fazer  essa

interlocução de maneira mais regular.  Já deixo claro alguns pontos

que temos bastante interesse em ajudar a construir, a avançar, como

é o caso desse debate da comunicação digital.

Estamos  abrindo  um  gabinete  digital  do  Ministério  da

Cultura  que  vai  trabalhar  bastante  a  perspectiva  de  participação

social.  Isso inclusive tem relação direta, conceitual, prática com a

política  de  comunicação  colaborativa  e  participativa  que  é

desenvolvida pelas mídias, pela empresa, pelas mídias da EBC.

Então, nós vamos estender um amplo processo de diálogo

e participação social com a sociedade.  Isso envolve diretamente as

mídias livres e as mídias independentes.

Obviamente não queremos substituir nenhum papel que

cabe  à  empresa  de  comunicação,  à  EBC  e  às  suas  mídias,  mas

queremos estreitar esses laços porque entendemos que, na verdade,

nessa disputa de narrativa, nós precisamos sim valorizar e incorporar

mais  esse  segmento  da  comunicação  independente,  participativa,

colaborativa.



Além,  é  claro,  dos  próprios  debates  relacionados  às

políticas culturais, às políticas de arte que sabemos que também tem

diálogo direto com a programação e com o conteúdo das mídias e da

empresa pública de comunicação.

Então,  na  verdade,  é  muito  mais  deixar  aqui  aberto,

parabenizar o trabalho do Conselho pela construção desse plano de

trabalho e dizer que gostaríamos muito de participar dessas outras

atividades do Conselho a partir de agora, das câmaras temáticas e

outras ações e espaços que vocês acharem pertinente o diálogo com

o Ministério da Cultura.

Estamos à disposição e queremos contribuir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Por último, da nossa parte... Nelson, depois eu passo para

você, eu queria aproveitar que a Míriam está aqui... será que vamos

botar um ponto final nesse tema?

Por favor, Míriam.

A SRA. MYRIAM PORTO (Diretora de Produção) –  Na

última reunião, eu tinha ficado de entrar em contato com o produtor,

de analisar a temporada.  Da outra vez ela foi contratada por meio de

licenciamento, e, então, entrei em contato com o Paulo Bocardo da

Produtora Glass e pedi a ele os roteiros dessa próxima temporada.



Ele  me enviou  os  roteiros  e  nós  analisamos.   Como o

fundamento, o argumento dessa série é em cima do cartunista Allan

Sieber,  ela  tem  característica  de  humor  negro,  enfim,  de  um

sarcasmo, que está presente na série.

Fiquei  preocupada  porque  continuávamos  a  ver  essas

características  inclusive  nos  roteiros  para  a  próxima  série,  daí

conversei  com ele,  que  me  pediu  um tempo  para  fazer  algumas

alterações  e  disse  que  poderíamos  participar  o  tempo  inteiro  da

confecção dos roteiros.

Combinamos um prazo, até 2 de abril, início de abril, para

ele adaptar a fim de ficar mais de acordo com a TV pública e com a

nossa tela.

Caso isso não aconteça, podemos reavaliar, mesmo que

tenha sido selecionada para o banco de projetos, pois ainda não foi

iniciada nenhuma tramitação de contrato.

O produtor já está sabendo disso e está disposto a fazer

as  adaptações,  e  a  nossa  equipe  de  criação  vai  acompanhar  os

roteiros durante esses meses de fevereiro e março.

Então voltamos a falar no próximo Conselho Curador se

eles conseguiram adaptar conforme nosso pedido ou se realmente

continua fugindo ao que esperamos para a série.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Te agradeço Míriam.

Conselheiro Takashi, você está satisfeito?



CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Eu  estou  satisfeito

com a atuação da EBC, gostaria de parabenizar o trabalho da Myriam.

Eu sei que esse é um trabalho árduo, então nesse sentido eu estou

satisfeito com a EBC.

Eu particularmente sou muito  cético  em relação a eles

conseguirem efetuar alterações significativas, não por falta de boa

vontade, mas exatamente por causa do tipo de abordagem.

Nesse diálogo que você terá com a produtora, gostaria de

esclarecer quais são os dois pontos cruciais que tem nos incomodado.

Um  é  a  questão  de  eles  usarem  e  abusarem  da

caricaturização – não que isso em si seja ruim –, mas caricaturização

contra personagens e estereótipos.  Por exemplo, num episódio que

assisti, fiquei horrorizado porque eles caricaturizaram exatamente o

povo árabe.  Eu achei uma ofensa muito grande contra os árabes.

Outro  ponto  que  gostaria  de  chamar  atenção,  que

também preocupa bastante a mim e a alguns conselheiros, é o fato

de  eles  denegrirem  o  ambiente  de  trabalho.   Isso  para  um

adolescente  que  ainda  vai  entrar  no  mercado  de  trabalho  é

extremamente ruim.  O adolescente fica pensando: “puxa, eu ainda

vou começar a trabalhar, será que é esse o ambiente de trabalho que

eu vou enfrentar?”.

Então essa imagem negativa e pejorativa do ambiente de

trabalho precisa ser de alguma forma tratada, principalmente nesse

momento que nós temos um contingente muito grande de jovens que

precisam ingressar no mercado de trabalho.



Isso é uma preocupação muito forte do Governo.  Nós não

podemos deixar  que um programa fique construindo essa imagem

negativa.

A SRA. MYRIAM PORTO (Diretora de Produção) –  Tá

ótimo.   Nós  fizemos essas  observações,  vamos acompanhar  esses

roteiros e efetuar uma decisão de acordo também com o movimento

que eles vão fazer durante esse mês.

Aí voltamos a falar na próxima reunião qual foi a decisão

aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito Obrigada Míriam.

Bom, eu não tenho mais nenhum ponto...

Desculpa Ana...

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Bom, eu tenho dois informes e duas questões para propor.

Primeiro é que, de 4 a 8 de maio, nós vamos realizar lá

em Pernambuco a 3ª semana de comunicação pública.  E aí depois

vamos divulgar a programação.

Quero  dizer  também  que  a  Universidade  Federal  de

Pernambuco  também  está  institucionalizando  a  disciplina  de



comunicação pública e, essa semana, ela será realizada em parceria

com todas as Universidades que têm curso de comunicação.

É  multidisciplinar,  estamos  convidando  a  sociedade  e

todos  os  cursos  de  comunicação.   Estamos  preparando  e  será

itinerante.

Cada Universidade, inclusive o campus de Caruaru, que é

no agreste, fará o debate da comunicação pública através de vários

olhares, desde convergência de mídia até regulação democrática da

comunicação pública, passando por observatórios de mídia, que são

sistemas de observação e de responsabilização da mídia,  enfim, o

rádio, a televisão.

Enfim, estamos discutindo no Comitê e pretendemos fazer

uma  excelente  semana  de  comunicação  pública.   E  lógico  que

também estará no debate a questão da EBC, do Conselho Curador.

Vamos  também  promover  um  Encontro  Nacional  de

Democratização,  um  encontro  nordestino  de  democratização  da

comunicação,  que  será  realizado  em  Recife/Pernambuco,  na

Universidade Católica de Pernambuco, de 12 a 14 de março.

Então  vamos  também  discutir  regulação,  o  papel  da

comunicação  comunitária  e  popular  articulada  com a  comunicação

pública, os Conselhos.

A programação também está sendo fechada.  A ideia é

reunir 200 pessoas do Nordeste lá em Recife com mesas.



Estamos  pensando  em  várias  experiências  de  todo  o

Nordeste,  de  regionalização,  de produção da comunicação pública,

enfim, regulação.

Então,  esses  são  dois  eventos  importantíssimos  que

estamos envolvidos em Pernambuco e no Nordeste.

A outra questão que vou falar aqui é que eu fico muito

feliz com a participação dos dois novos conselheiros, representantes

dos Ministérios Ciência e Tecnologia e da Cultura, exatamente porque

penso que irão nos ajudar muito nas nossas pautas aqui colocadas.

Na  pauta  da  acessibilidade,  o  Ministério  de  Ciência  e

Tecnologia tem um papel fundamental para ajudar a EBC a fazer essa

política de acessibilidade ser implementada, no campo também de

algumas questões técnicas.

E  pode ajudar  também as Universidades a  desenvolver

alternativas  viáveis  para  que  possamos  ter  acessibilidade  das

produções, uma vez que tem um custo altíssimo.

Nós sabemos que é caro e que tem empresas no mercado

que  fazem,  mas  precisamos  ter  iniciativa  de  uma  tecnologia  do

Governo  para  viabilizar,  porque,  se  não  conseguirmos  isso,  nunca

teremos libras na comunicação pública, por exemplo.

Daí os surdos vão ficar sempre à margem ou apenas com

um ou dois programas viáveis dentro do orçamento da própria EBC.

Então precisamos de tecnologia do Estado brasileiro para

financiar isso, ou seja, tecnologia viável que o Estado, que a EBC, que

as empresas públicas possam lançar mão.



E as Universidades estão fazendo pesquisa sobre isso e já

há entidades da Sociedade Civil, por exemplo, que tem sites, portais,

totalmente acessíveis, com tecnologias livres, software livre.

Nós  precisamos  então,  Presidente,  fazer  um  seminário

sobre acessibilidade com o Ministério, com a Comissão de Ciência e

Tecnologia da Câmara Federal.  Já conversei com a Deputada Federal

Luciana Santos, que é do meu Estado, e ela está engajada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode organizar, Conselheira.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Vamos, é uma proposta para pensarmos, para que possamos ver

como vamos viabilizar.  Eu acho que a EBC e seu Conselho Curador

têm que capitanear esse debate.

Como  vamos  conseguir  fazer  com  que  as  empresas

públicas  de  comunicação  possam  ter  maior  acessibilidade  e

viabilidade disso? É através da tecnologia e tecnologias livres, com

custo mais baixo.

Nós observamos como é caro poder fazer o close caption;

como é cara a história da audiodescrição, mas qual é a alternativa

que o Estado brasileiro terá para fazer isso, inclusive dialogando com

a digitalização?

A  outra  questão  que  eu  considero  fundamental  é  esse

debate das mídias radicais,  livres,  independentes.  O Ministério da

Cultura  já  tem  esse  aporte  e  vai  intensificar  isso  na  fala  do



representante  do  novo  Ministro.   E  nós  teremos  que  estar  junto

também nesse diálogo.  É um dos objetivos estratégicos da EBC.

Eu fico muito feliz com essas questões porque finalmente

acho  que  podemos  construir  duas  frentes  fundamentais  para

fazermos a comunicação pública chegar a muito mais pessoas, ser

acessível,  viável  e  podermos  dar  realmente  um  exemplo  para  a

América Latina nesse sentido.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Mário?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Eu

queria que constasse em ata que, há duas semanas, vi no “caminho

da reportagem” sobre a Bolívia.  Muito importante e eu acho que esse

é o caminho da mídia pública, inclusive tem um aspecto político.

No momento em que a Globo News estava lá em Davos e

os setores conservadores reclamavam pelo fato de a nossa Presidenta

ter escolhido ir à posse do Evo Morales.  Estavam reclamando muito.

A TV Brasil lavrou, em minha opinião, um grande intento

ao mostrar uma Bolívia que poucos brasileiros conhecem.  Eu acho

que o programa deve ser até repetido e divulgado ao máximo.

Em relação à questão da América Latina,  eu só queria

informar que a sociedade civil está muito atenta.  No Rio de Janeiro,

o sindicato dos jornalistas está completando, nesse ano, 80 anos e,

dentro as atividades que está promovendo possivelmente nesse 1º



semestre de 2015, terá um debate sobre a mídia na América Latina

com  a  participação  de  representantes  de  vários  países  próximos

(claro que depende de várias circunstâncias).

E  o  tema  que  está  em  questão,  que  é  do  jornalista,

também  é  da  sociedade  brasileira  em  geral.   Eu  acho  muito

importante mostrar que o tema está na ordem do dia, todos estão

discutindo: jornalistas, comunicadores etc.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –

Permita-me  um  aparte.  “Caminhos  da  Reportagem”  é  algo

excepcional na televisão.  Todos os programas são bons, raramente

caem de qualidade.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Realmente, é o caminho da mídia pública.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Certo,

com esforço vai dar certo.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  É

isso aí.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Paulo.



CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só

para  parabenizar  também  o  “Caminhos  da  Reportagem”  sobre  a

Guerra do Paraguai,  que está fazendo 150 anos.  Muito bem feito

também, excelente.  Um fato importantíssimo esse.

E  finalmente,  já  que  estamos  dando  comunicações,  a

Assembleia  Legislativa  de  Santa  Catarina,  no  dia  1º  de  abril,  já

aprovou uma moção de homenagem aos jornalistas catarinenses que

foram perseguidos pela ditadura.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Complementando a informação, a Assembleia Legislativa do Rio de

Janeiro já deve ter aprovado a entrega de medalha Tiradentes aos

chineses que foram presos em 1964 pela polícia do então Governador

Carlos Lacerda.

A maioria aqui eu acho que não era nascido ou era uma

criança.   Naquele  momento  a  delegação  chinesa  estava  aqui  no

Brasil, no Rio de Janeiro, numa missão comercial.  E também tinham

jornalistas da agência Nova China que foram presos,  torturados e

condenados  a  muitos  anos  de  prisão  e  depois  acabaram  sendo

expulsos.

Então  a  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro  irá

prestar  uma  homenagem  a  esses  cidadãos  chineses  que  foram

vítimas.   A  maioria  já  não  está  mais  entre  nós,  mas  há  alguns

jornalistas que serão lembrados.

Na  verdade,  é  uma forma  de  nos  penitenciarmos  pelo

horror que foi feito contra essa delegação chinesa em 1964.



A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro João Jorge?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –

Boa tarde a todos.  Quero desejar a vocês um bom carnaval.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Ah,  eu  achei  que  você  fosse  convidar  a  todos  para  o

carnaval...

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES –

Calma, calma...

Essa é uma festa da cultura, da comunicação, sui generis

no  Brasil.  Evidentemente  que  não  fomos  nós  que  inventamos  o

carnaval.

Chegou aqui, como em tudo, muito proibido para muitas

pessoas.  Dentro das casas, jogando pó de bico etc, mas hoje, nós

estamos agora há 9 dias, 16 horas, 22 minutos e 36 segundos de

uma festa  em que jornais,  televisão,  mídia,  estarão cobrindo pelo

menos em cinco grandes cidades do país: Recife, Olinda, Salvador,

Rio de Janeiro, São Paulo, fora tantas outras.

Milhares  de  trabalhadores  da  cultura  que  planejaram

durante um ano construir suas fantasias, suas alegorias, reinventar o

Brasil, gerar uma economia criativa fantástica, ainda vista como algo

somente da arte pela arte.  Uma música excepcional e, ao mesmo

tempo, comunicar.



Acho  que  o  que  o  carnaval  mais  faz  é  comunicar  a

realidade brasileira.   Era para ser uma festa  do esquecimento,  da

carne, do valor do carne, como os romanos pensaram; como Veneza,

Colônia, dentre outras cidades europeias, pensaram.

Porém, de tão proibida que foi no Brasil, em especial no

Rio  de  Janeiro,  na  Bahia  e  em  São  Paulo,  os  sambistas  e

carnavalescos foram inventando modas.  Se o trem atrasasse, tinha

que avisar em casa que o trem estava atrasando.  Deixa a escola

passar.   Não  podia  ser  um  grupo  de  samba,  criou-se  o  grêmio

recreativo...

As  proibições  na  Bahia  ao  grupo  de  africanos  nunca

deram certo.  E nossa maior festa religiosa é sempre na beira do mar

para iemanjá, é sempre todo mundo de branco em direção à colina.

Então o carnaval é uma festa de como o povo brasileiro

vence.   Só que ele  se comunica,  dá recado.   Inventa moda,  traz

músicas que ninguém admite que exista, a música do sofrimento, a

sofrência.  Cria palavras novas no vocabulário brasileiro em 2015: a

sofrência.  O artista Paulo é o líder disso, tocando para as pessoas

com teclado.

E,  ao  mesmo  tempo,  é  a  festa  da  brutal  realidade

brasileira.  Como é brutal essa realidade brasileira.  Hoje nós temos

uma matéria no grande jornal de São Paulo do Elio Gaspari cujo título

é “O janeiro negro do Planalto”.

Quando ele vai falar, mostra as dificuldades do Brasil. Não

entendo muito bem por que quando o Brasil está em dificuldade o

termo usado é “O janeiro negro no Planalto”.



Eu penso que o Brasil é um país com muitas dificuldades

e o tema deveria ser “O janeiro branco do Brasil”.   Não foram os

negros, índios ou quem faz carnaval, capoeira, candomblé ou música

quem criaram essas dificuldades do Brasil.

Porém,  o  carnaval  serve  também  para  isso.   Muito

policiamento na rua,  muito  tributo e cobrança em São Paulo,  Rio,

Salvador, Olinda e Recife.  Os municípios cobram tributos e taxas,

muitas vezes de forma abusiva.

E  o  Estado  brasileiro,  talvez  os  senhores  ainda  não

saibam,  ainda  não  reconhece  o  carnaval  como  um  fato.   Não

reconhecem a música do carnaval e nem o carnaval.

Várias  empresas  brasileiras  são  proibidas  de  apoiar  o

carnaval  porque  não  existe  para  o  Estado  brasileiro  o  fenômeno

carnaval.

Então  imaginem,  Senhores,  2  milhões  de  pessoas  em

Salvador; milhões no Rio, em Recife e em Olinda, além do trabalho

que é feito, e tudo isso ainda está informal no Brasil.

Então eu quero desejar a vocês bom carnaval.  Foi um

milagre  vir  até  aqui,  minha  cabeça  está  a  mil  por  hora:  sexta,

domingo e terça, a fantasia, o trio, o carro, o som, a música e tudo.

E como é uma construção muito bonita, eu espero que a

fé que move o meu grupo, o grupo Olodum, nos inspire para fazer um

bom carnaval.



E que os brasileiros possam ter,  após o carnaval,  boas

notícias quando caírem na realidade e começaram o ano mesmo na

4ª feira de cinzas.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Para você também, depois dessa aula toda.

Bom, depois dessa aula tão emocionante – eu não tenho

mais nada para tratar aqui –, então eu vou passar para os informes

da Direção.

Nelson?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Serei bem

rápido, até porque em relação ao portal, que estava na minha lista, a

presidente já falou.

Só  queria  lembrar  que  o  novo  visual  do  portal  não  é

somente o novo visual, é uma nova concepção, porque nós estamos o

adaptando para a linguagem do mobile.

Nos últimos seis meses do ano passado, o crescimento do

acesso do portal por mobile foi muito forte, de 17 para 40, mais de

40, quase 50%.

Então  essa  é  uma  tendência  na  concepção  de  novos

portais, por conta desse acesso cada vez maior, e quando tivermos o

4G aqui será muito mais ainda.



Também quero falar, não sei se cheguei a antecipar, sobre

a possibilidade de fazermos no encontro de comunicação na Câmara,

esqueci o nome.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fórum público.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Exatamente, Fórum público, Fórum Brasil, que é a área da prestação

de serviços, principalmente os serviços prestados ao Governo Federal.

Separamos  da  área  de  negócios  porque  essa  é  para

empresas como um todo, já a prestação de serviços hoje está muito

concentrada no serviço do Governo Federal.

É  uma  forma  de  separarmos  um  pouco.  Um  estágio

dentro  do nosso processo de separação de corpos,  desejável,  que

todos nós imaginamos.

O terceiro informe não é muito positivo.  Até por conta do

que  a  Conselheira  Evelin  falou  do  VHF  alto,  o  Ministério  das

Comunicações fez um pedido de concessão do canal 8 no VHF alto, lá

na região metropolitana de São Paulo  –  mais  especificamente em

Barueri – para nós fazermos os testes com o VHF alto porque nós

nunca  nos  negamos  a  pensar  na  possibilidade  do  VHF  alto  como

espaço da comunicação pública.

Porém, por conta da necessidade de outra antena, que

não a antena de UHF,  o VHF alto  poderia  ser  mais  custoso,  mais



trabalhoso  e  ficarmos  patinando:  todo  mundo  assistindo  numa

frequência e nós transmitindo na outra.

Mas aí queremos fazer testes com esse canal.  Tínhamos

um pedido de consignação lá no Ministério das Comunicações e fomos

surpreendidos – eu recebi essa notícia ontem, mas, na verdade, é

algo que aconteceu no final do ano passado – de que foi concedido

para um grande empresário do ramo da Educação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É aquele?

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

aquele.

A frequência do canal 8 vai  ser possível  depois que os

canais baixos forem transferidos.  Será possível também usá-la para

radiodifusão.

Em relação a essa frequência, nos foi negado o pedido.

Sempre  tivemos  precedência,  aliás,  está  escrito  que  temos

precedência nos pedidos.

Porém, o Ministério das Comunicações, em dezembro do

ano passado, decidiu que a comunicação privada tem precedências

sobre a comunicação pública.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Não cabe recurso?



O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Soube

ontem.  Não sei se cabe, mas evidentemente que, no mínimo, o jus

esperniandi vamos fazer.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – De repente vale

a pena usar o jurídico e recorrer num processo mais formal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É a última participação.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Minha  última

participação?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – De todo mundo.  Eu vou encerrar.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Rapidinho Ana.

Veio-me uma questão aqui em relação ao cetobox.  Essa

questão  da  antena  pode  ser  resolvida  na  distribuição  para  bolsa-

família, mas queria ver como está no mercado.  O cetobox terá uma

ou duas antenas? E aí estaremos no VHF alto?

Daí podemos alcançar o bolsa-família, mas não o resto do

país inteiro.  É assustador isso.



O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – São duas

coisas diferentes.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – A outra questão

em relação aos informes, Nelson, é que eu queria saber em que pé

está a publicação dos editais do “Tela Brasil”.

Já que estão aqui o Ministério da Cultura e a EBC, que

está encaminhando esse processo, queria saber em que pé está a

publicação dos editais e o pedido que já foi feito de publicização nos

veículos  da  EBC para  que permita,  facilite,  garanta  o  mais  amplo

acesso a esse edital.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Bem

francamente,  eu  não  estou  acompanhando  porque  nós  somos  o

transmissor de uma demanda de uma política pública da ANCINE para

a ACEP, que a ANCINE não poderia contratar diretamente.

Então  nós  contratamos  para  fazer  a  formulação  dos

editais, realizar os seminários, trabalhar tudo aquilo que está sendo

feito.

Eu não estou acompanhando isso porque nossa parte é

puramente de repassador de recursos.  A primeira parte da resposta

é essa.  Porém, posso pegar a informação e depois passar.

Sei, por estarem presentes em alguns  e-mails coletivos,

que  há  uma  ação,  no  Mato  Grosso  do  Sul,  de  uma  emissora

comunitária para suspender tudo.  Não sei se já foi resolvido esse

problema.



Acho até que, dentro das conversas lá do Ministro Juca,

no  âmbito  da  ANCINE,  de  hoje,  pode  ter  desdobramentos  desse

assunto (o que vai acontecer, o que não vai...).

Algumas emissoras comunitárias estão descontentes com

o processo, inclusive uma delas foi citada aqui, a de Taubaté.  Então

pode ter atraso por conta dessas questões.

Tivemos também alguns problemas em relação ao nosso

contrato com a ACEP – problema de entendimento –, mas acho que

não haverá mais daqui para frente.

O que eu posso lhe dizer é isso.

Em  relação  à  publicização,  até  onde  eu  sei,  estamos

cumprindo  aquilo  que  nos  foi  demandado,  porque  nesse  caso  a

divulgação dos editais pelos nossos meios é algo que acredito que

esteja sendo cumprindo.  Se não estivermos cumprindo, está errado,

deveríamos estar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sílvia, em abril você estará nessa mesa ainda?

Não queria terminar a reunião sem lhe agradecer por toda

a  colaboração  e  atenção  com  o  Conselho.   Eu  sei  que  às  vezes

parecemos  chatos  e  detalhistas,  mas  é  assim  mesmo.   É  para

construir, mas uma vez eu digo.

Eu  queria  realmente  agradecer  a  sua  disposição,

disponibilidade e atenção conosco.  E eu queria te desejar boa sorte

na vida.



A SRA. SÍLVIA SARDINHA (Secretária Executiva) – Eu

é que tenho que agradecer.  Eu aprendi muito, não só com a minha

passagem pela  EBC,  mas,  sobretudo,  com  a  convivência  aqui  no

Conselho  com  cada  um  dos  conselheiros  com  quem  pude  me

relacionar ao longo desse tempo.

Disse  ao  Américo  que,  pelo  menos  durante  um  ano,

estarei à disposição como voluntária.  A hora que precisar pode me

convoque que eu virei.

Estou partindo para cuidar da minha vida.  No momento

já tenho mais de 35 anos de trabalho e dedicação na área pública e

continuarei como militante da comunicação pública onde eu estiver,

fazendo o que eu estiver fazendo.

Como disse ao Américo, estou à disposição, podem me

convocar aqui que eu virei como voluntária com todo prazer.

Muitíssimo obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, um beijo, e boa sorte.

Bom, encerramos.

Obrigada a todos pela presença, pela contribuição, e até a

próxima.


