
Conselho Curador

58ª Reunião Ordinária

(Notas Taquigráficas)

Data – 7 de outubro de 2015

Hora – 10h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Bom dia a todos e todas. Muito bem-vindos à 58ª Reunião

do Conselho Curador. Agradeço a presença de todos e lembro que a

reunião  está  sendo  transmitida  pela  internet no  endereço

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

Bom dia aos internautas que nos acompanham.

Pergunto se algum conselheiro tem alguma consideração

com relação à nossa pauta de hoje. Conselheiro Paulo. Já é cativa a

participação.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Muito

bom dia a todos. Sobre a pauta deveria fazer uma pequena sugestão

nas duas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pois não.
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CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  No

“Fique  de  Olho”  quero  relembrar  que  no  dia  24  de  outubro

comemora-se, em Santa Catarina, o Estado onde moro, os 100 anos

da Guerra do Contestado, assunto sobre o qual fizemos uma linda

reportagem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – E também o senhor fez um livro sobre o assunto.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – É, fiz

um livro também. E no dia, na área internacional, 7 de novembro

iniciam-se as comemorações dos 100 anos da chamada Revolução de

Outubro, na antiga União Soviética, hoje Rússia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Conselheiro. Alguém mais? Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Também

no “Fique  de  Olho”.  Primeiro  hoje  é  o  Dia  Mundial  pelo  Trabalho

Decente. Então, começamos a reunião, no dia 7 de outubro, onde o

movimento social, o movimento sindical tem essa pauta da luta pelo

Dia Mundial pelo Trabalho Decente e registrar a importância que foi

tanto  as  matérias  feitas  na  página  quanto  os  caminhos  da

reportagem  pela  democratização  da  comunicação  como  uma

conquista. Acho que foi importante mesmo com pouca participação

no movimento social, mas reconheço a importância do tema.
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Então,  parabenizar  por  esta  e  lembrar  que  de  14  de

outubro a 21 de outubro é a semana também pela Democratização da

Comunicação. Colocar no “Fique de Olho” também.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada. Mais alguém?

Então, considero aprovada a pauta de hoje. Antes de dar

prosseguimento  aos  nossos  trabalhos,  queria  apresentar  o  nosso

novo  Diretor  de  Jornalismo,  Ricardo  Melo,  que  está  nos

acompanhando  pela  primeira  vez  aqui.  Quem  sabe  você…hein,

Ricardo, apresenta-te rapidamente assim para os conselheiros,  por

favor.

Tudo no microfone.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Nasci

em  1955,  moro  em  São  Paulo,  Rua  Baronesa  de  Itu,  404,

apartamento 6. Se alguém precisar em São Paulo. 

Não,  gente.  É  um prazer  muito  grande  está  aqui  com

vocês. É uma experiência nova na minha carreira de jornalista. Já

trabalhei em várias emissoras. Não vou nem perder tempo em listá-

las aqui,  porque consumiríamos muito tempo, pois já rodei  muito,

tanto na imprensa escrita quanto na televisão e o convite do Américo

foi  um  — para  usar  uma  palavra  bem  batida  —  grande  desafio,

porque montar uma emissora pública,  que seria uma coisa inédita

aqui no Brasil, que é uma coisa inédita, acho que é uma coisa que dá

orgulho e prazer profissional para qualquer jornalista.
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Então, estou aqui para tentar fazer do jornalismo da EBC

uma  referência  para  o  jornalismo  verdadeiramente  independente,

plural, crítico, que não necessariamente fale bem do governo, mas

também não fale mal do governo à toa. Que seja um reflexo das

opções, das escolhas da sociedade, a qual representamos, em relação

ao  noticiário  que  hoje,  todo  mundo  percebe,  está  um  pouco

enviesado, principalmente no mainstream.

Temos, neste curso espaço de tempo, operado algumas

realizações. Na segunda-feira, vocês devem ter visto a nova grade,

quer  dizer,  fazendo um jornalismo mais  dinâmico,  mais  agressivo.

Ontem, no “Espaço Público”, por exemplo, trouxemos o Aluísio Nunes

Ferreira,  rompendo  aí  com  uma  série  de  convidados,  pois  só

conseguíamos trazer gente do governo e tudo mais. A entrevista do

Gilberto Carvalho repercutiu em vários meios de imprensa. Foi citado,

inclusive, no editorial do Estado de São Paulo. E o extremo “Fique

Ligado”,  que  foi  um novo  programa que  nós,  em tempo  recorde,

conseguimos pôr no ar e que pretende criar um modelo de jornalismo

com entretenimento, que satisfaça aqui as necessidades da EBC e do

nosso telespectador.

Estou  muito  contente,  muito  feliz.  Queria  agradecer,

inclusive, a recepção fora de série, que tive aqui, por parte de todos

os funcionários desde as questões comezinhas — “Você já almoçou?

Você não pode ficar sem almoçar. Você tem que tomar o seu café.” —

até  questões  de  logística  e  na  parte  profissional.  Não  tenho

encontrado  aqui  nenhum tipo  de resistência  ou  de mal-estar  com

relação  à  vontade  de  fazer  da  EBC  uma  emissora  que  aconteça.

Tenho certeza que vamos conseguir. Temos um material humano de

primeiríssima qualidade. Posso dizer isso com algum conhecimento de

causa, porque já passei pela Globo, SBT, Bandeirantes, Folha, Estado

de São Paulo e por aí afora.
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Então, queria agradecer a todos por essa recepção e a

minha  contribuição  vai  ser  a  minha  resposta  a  essa  acolhida

extremamente receptiva que tive. Queria parabenizar a Ana, a nossa

presidente, e ao Américo, que é o nosso presidente, quer dizer, temos

uma dupla de presidentes, bissexual, quer dizer, um homem e uma

mulher e não poderíamos querer outra coisa. Muito obrigada a vocês.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A Rita pediu para fazer as boas-vindas.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – No seu último comentário, vejo que o jornalismo vai ter

um pouco de bom humor.

O conselho, além de dar as boas-vindas, quer manifestar

também a ansiedade com a sua chegada, com as suas propostas e,

nos  últimos  anos,  temos  discutido  e  acumulado  bastante  reflexão

sobre  o  jornalismo  da  EBC  e  queremos  colocar  a  sua  disposição

através de um convite para uma reunião com a Câmara de Jornalismo

e para os conselheiros e as conselheiras que quiserem participar. De

qualquer forma, poderíamos estar agendado isso e já falar da nossa

expectativa  também  com  relação  ao  funcionamento  do  Comitê

Editorial, que acho que a última ata é de fevereiro.

Então, poderíamos aproveitar essa oportunidade também

e o conselho já se dispôs, inclusive, a acompanhar e a contribuir para

o Comitê de Jornalismo na condição de conselho, naturalmente, e não

na condição de empresa ou pauteira da EBC, mas na contribuição

para trocarmos essas reflexões, ok?

Então,  boas-vindas,  sucesso  e  estamos  realmente  com

muita disposição para trabalhar com você.
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O  SR.  RICARDO  MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Bom dia a todos e todas. Também quero dar as boas-vindas ao

Ricardo Melo e dizer para o Ricardo que, aqui no conselho, temos

uma preocupação com o jornalismo das rádios EBC, esse jornalismo

tão  aguerrido,  que  têm  vários  programas  premiados  e  queremos

discutir também, dentro do jornalismo, essa questão das rádios da

EBC, dando destaque para as coberturas que vêm sendo feita pelas

rádios e também para a estreia do programa de Denise Viola, que a

Denise  Viola  coordena,  que  é  o  programa  “Planeta  Lilás”,  que

finalmente voltou ao ar na rádio MEC FM, aliás, na MEC AM e ficamos

muito  felizes,  porque é  um programa muito  interessante  que traz

muitas questões relativas aos direitos humanos das mulheres.

Também  dizer  que  também  queremos  participar  dessa

discussão  do  Comitê  Editorial  e  também,  Ricardo,  temos  uma

admiração, um apreço pelo programa “Caminhos da Reportagem”.

 Então,  acho  que  o  jornalismo  da  EBC  segue  esses

exemplos,  bons  exemplos  de  bons  programas  de  rádio  que  vêm

sendo produzidos. Mara Régia e equipe e também toda a equipe de

produção de rádio e reforçando pela volta desse programa “Planeta

Lilás”  e  também  esse  reforço  ao  exemplo  do  “Caminhos  da

Reportagem”, que, para nós, para mim, é exemplo de um programa

de jornalismo, jornalístico de qualidade da televisão brasileira.
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Ficamos felizes com a sua chegada, no sentido de fazer

esse reforço ao jornalismo das rádios também, não só ao jornalismo

que é praticado nas outras plataformas. Está certo? Seja bem-vindo.

O  SR.  RICARDO  MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –

Gostaria também de começar apoiando as palavras dos conselheiros

que falaram no sentido de reforçar o jornalismo.

O  momento  da  Câmara  de  Jornalismo,  como  antigo

jornalista  que  sou  — trabalhei  na  Folha  na  década  de  60  com o

saudoso João de Abraão — e vejo que o colega também foi um dos

colunistas mais destacados da Folha.

Somos uma empresa de comunicação basicamente e daí a

importância,  bem frisada  pelos  colegas,  não  só  da  televisão,  mas

também e principalmente das rádios e, acima de tudo, pelo critério

regional.  Estou lá  no interior  de  Santa Catarina.  Tínhamos aqui  o

conselheiro  (inaudível)  que  saiu.  Mas  falta  ainda,  a  meu  ver,

representações  regionais  no  Brasil  todo,  porque  assim é  a  TV  do

Brasil.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Bom  dia  a  todos  e  todas.  Queria  também  saudar  o  Ricardo.

Aproveitando a deixa com relação ao combó (?). O combó faz falta
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hoje no Brasil no momento que estamos atravessando. Sou da época

do (inaudível), não sei nem se você era nascido. Então, hoje temos

outras formas.  Acho que, na televisão, um grande desafio  é fazer

humor.  Não  esse  humor  chulo,  mas  com o  humor  na  verdadeira

acepção  da  palavra  que  consideramos.  Acho  que  é  aí  que  fica  o

desafio: ter um espaço também para o humor, porque é necessário

nesse Brasil que vivemos. É isso aí.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Obrigada,  conselheiros.  Antes  de  continuar,  queria  só

registrar que é a primeira reunião também do Asdrúbal como Diretor-

Geral. Bem-vindo e boa sorte para você também.

Segundo item da pauta: leitura e aprovação da ata da 57ª

Reunião  Ordinária.  Alguma  consideração  em  relação  à  ata?

Conselheiro  Paulo?  Não.  Alguém  tem  alguma  consideração?  Não.

Aprovada.

Terceiro item: cartilha sobre a participação do Conselho

Curador.  Com  a  chegada...essa  que  foi...todo  mundo  recebeu?

Conselheiros? Então, é uma cartilha que foi preparada pela Secretaria

Executiva do Conselho que contém todas as informações necessárias

para a rotina operacional do colegiado. É um passo a passo, a lei, o

estatuto, etc.

Também  está  sendo  entregue  para  os  conselheiros  o

manual de jornalismo da EBC. Para os novos conselheiros. Lembro

que a elaboração do manual de jornalismo foi  uma “exigência” do

Conselho  Curador,  que  participou  da  elaboração.  Foi  um  trabalho

exaustivo  que  contou  com a  colaboração  de  vários  servidores  da

casa, jornalistas e acho que é um trabalho muito bem feito.
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A Secretaria Executiva fica à disposição dos conselheiros

novos para qualquer esclarecimento, dúvida. O conselheiro Venício,

ontem, na nossa reunião da câmara,  sugeriu que fizéssemos uma

reunião  interna  do  conselho  para  discutir  exatamente  o  que  é  o

conselho, quais as atribuições, para situar os conselheiros novos e

dar  uma  oportunidade  também  para  os  conselheiros  antigos

discutirem. Não foi essa a sua ideia? Você quer falar alguma coisa

sobre isso? Não? Fale.  Encaminhe.  Todos concordam com a ideia?

Podemos agilizar, marcar e etc? É uma reunião interna, não é uma

reunião…é no âmbito das câmaras temáticas, eu diria. Vou marcar

então. Vamos ver uma data possível para todo mundo.

Quarto  item  da  pauta:  apresentação  da  TV  INES  da

ACERP  –  são  conteúdos  e  modelos  de  gestão  para  contemplar  a

acessibilidade. No mês de setembro, a conselheira Ana Veloso e o

conselheiro Isaias fizeram uma visita à TV INES no Rio de Janeiro e a

TV INES prioriza libras e conta com legendas e locução em todos os

produtos.  Gostaria  que  a  conselheira  Ana  Veloso  fizesse  uma

apresentação  da  visita  rapidamente  e  coordenasse  essa

apresentação, por favor.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Quero compartilhar esse momento com o conselheiro Isaias. Vou

falar rapidamente. O conselheiro pode colocar as impressões dele e

para nós  é uma felicidade muito grande,  nós  que discutimos pela

questão da acessibilidade no campo da comunicação e que venho

lutando  aqui  no  conselho  desde  que  tomei  posse.  Faz  parte  das

pautas  que  trago  para  o  conselho  enquanto  representante  da

sociedade civil até então, até a última reunião, no sentido de discutir

a  questão  de  uma  política  de  acessibilidade  aqui  dentro  da  EBC.

Desde  que  assumi  aqui  uma  das  vagas  da  sociedade  civil,  estou

compactuando com as pessoas que estão, o sujeito político que ocupa
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esse lugar em diversos conselhos e que, infelizmente, até a posse do

Isaias, esse sujeito não estava representado aqui dentro do conselho.

Nesse  sentido,  uma  das  sugestões  que  temos

apresentado, porque sempre temos feito críticas dentro dos trabalhos

da EBC desde do início da posse, a discussão, as nossas críticas vão

no  sentido  de  incentivar,  estimular  a  produção  de  conteúdos

acessíveis.  Nesse  sentido,  temos  buscado  também  apresentar

alternativas para EBC e uma das alternativas que considero que pode

ser viável, possível, é essa parceria que estamos estimulando com a

TV INES via ACERP, colocando essas duas empresas, na verdade uma

associação e uma empresa, para dialogar no sentido de ampliar. A

EBC já cumpre a lei, mas queremos, desejamos que a EBC vá além

do  cumprimento  da  lei,  colocando-se  como  uma  referência,  para

mídia  brasileira  e  até  fora  do país,  no campo de uma política  de

acessibilidade para seus veículos e plataformas.

Nesse sentido, o trabalho da TV INES é um trabalho de

referência,  uma comunicação totalmente acessível,  é  uma  web  tv.

Tomei  conhecimento  do  trabalho  da  TV  INES  através  de  uma

dissertação de mestrado, que chegou as minhas mãos, da jornalista

Jonara Medeiros, que me apresentou o trabalho da TV INES. Ela que

concluiu o mestrado agora junto com a Joana, que é a orientadora

dela na Universidade Federal da Paraíba. Através desse trabalho, um

trabalho  interessantíssimo,  inovador,  que  o  mestrado  em

comunicação da Paraíba nos apresentou.

Quisemos ir conhecer, convidamos o conselheiro Isaias e

aí  acho é com muita  alegria  que vamos receber  a  TV INES hoje.

Queria que o conselheiro Isaias colocasse as impressões da visita. As

minhas  impressões  confirmaram  tudo  o  que  já  tinha  lido  na

dissertação  da  Jonara.  Realmente  é  um  trabalho  primoroso,  um

trabalho fundamental e que serve de modelo não só dentro do Brasil,
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mas fora do país. É uma emissora da  web tevê que, pela primeira

vez, colocou uma repórter surda para fazer a cobertura de uma Copa

do Mundo e essa repórter está sentada ali, uma jovem aguerrida que

foi ela quem nos apresentou o trabalho da TV INES no Rio de Janeiro.

Então, acho que é uma referência no Brasil esse trabalho.

Uma jovem mulher, numa cobertura, repórter. Acho que temos que

nos orgulhar muito dessa inovação e da capacidade que temos de nos

superar.  E,  nesse sentido, passo a palavra para Isaias que ele vai

acrescentar, porque eu já era superapaixonada pelo trabalho da TV

INES pela leitura e por ter assistido alguns programas que têm na

web e agora que visitei, acho que precisamos realmente pensar num

futuro de compartilhamento dessas experiências. Acho que quem vai

ganhar  são todos  os  telespectadores  e telespectadoras,  todos  que

acessam os veículos da EBC, não só aquelas pessoas que são surdas,

porque o direito à comunicação, quando ele se estabelece enquanto

um direito humano, ele abrange todos e todas e não só segmentos.

Precisamos pensar numa comunicação pública que possa ser cada vez

mais inovadora, no sentido de produção de conteúdo acessível, não

só cumprir a lei.

Então,  acho  que  é  isso.  Esse  é  o  nosso  pensamento

dentro do Conselho Curador. É uma pauta nossa dentro do Conselho

Curador. O conselho abraçou essa pauta da acessibilidade. Fico feliz,

porque todos aqui estão sensibilizados e precisamos ir além. Então,

por favor, conselheiro. Muito obrigada.

CONSELHEIRO ISAIAS DIAS – Bom dia conselheiros e

conselheiras. Também fiquei  muito impressionado, nessa visita que

eu e Ana fizemos lá na ACERP e na TV INES, com a qualidade da

produção.  A  qualidade é  muito  boa  e  a  questão  da  acessibilidade

tendo libras, tendo legendas e tendo o áudio, é uma questão muito
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boa, por quê? Acho que aqui, na EBC, está faltando, em que pese

cumpre a lei, tem a questão das libras, que é uma língua oficial do

país  e  não está  contemplada nas  nossas  programações.  Se vocês

perceberem,  olharem aqui,  estamos  com uma intérprete  de libras

aqui. Quantas pessoas podem estar nos vendo aqui pela  web e não

estão tendo acesso a essa informação que estamos discutindo aqui, a

TV INES, que é de interesse dessa população surda e não está tendo

acesso ao conteúdo? Isso estou dizendo aqui do nosso conselho, que

novamente repito: nas nossas reuniões do conselho, tem que ter um

intérprete de libras para transmissão via web. Já deixo a proposta de

que,  na  próxima  reunião,  já  tenha  isso  para  contemplar  essas

pessoas, porque como é uma TV pública, temos que dar acesso a

todos os públicos e esse público está excluído.

Essa questão é muito importante. Acho que a EBC, com a

parceria, com a ACERP TV INES, é muito importante. Poderíamos até

propor pegar um programa da grade específico e fazer um piloto para

ver como fica, porque é muito importante essa questão.

Nem vou me alongar, porque a apresentação que vai ser

feita aqui vai explicar muito melhor do que eu e a Ana falando aqui.

Obrigado, conselheiros e conselheiras.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada. Passo, então, chamo a Joana Peregrino, gerente

da TV INES. Queria que você, por favor, começasse a apresentação,

mas peço que convide as nossas amigas para virem para cá também

para  podermos,  porque  nem  todos  estão  percebendo.  Ela  está

escondida atrás do Sylvio.
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A  SRA.  JOANA  PEREGRINO (Acerp)  –  Na  verdade,

queríamos trocar de lugar, se não fosse incomodar. Queríamos ir lá

para frente, porque, dessa forma, a intérprete pode ser vista, pode

ser filmada. Clarissa, pode ficar ali na frente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Claro. A ideia é essa exatamente. Por favor.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Só queria passar

aqui a palavra para o Thiago Thobias, nosso diretor na ACERP. Ele

queria falar um pouquinho.

O SR. THIAGO THOBIAS (Acerp) – Enquanto elas estão

indo  para  lá,  queria  só  agradecer  em  nome  da  Associação  de

Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP. Sei que a maioria de

vocês  conhece,  mas  é  importante  reafirmar  que  a  ACERP  é  uma

entidade  que  trabalha  a  comunicação  educativa  desde  1923  na

verdade, porque são os ideais de Roquette Pinto. Então, essa lógica

da  educação  educativa  do  rádio,  passando  pelas  múltiplas

plataformas e tecnologias que foram existindo. Tem 93 anos. Então,

acho  que  esse  é  um  grande  desafio  que  continuamos  tendo  na

sociedade brasileira. Reafirmar e agradecer ao Presidente Américo e a

Presidente Ana pelo convite.

Esse  conselho  também  tem  uma  importância  muito

grande  para  toda  a  comunicação  brasileira  pública  e  para  nós  da

comunicação  educativa,  que  é  uma  função  pública  do  estado

brasileiro, é tanto projeto da TV INES quanto projeto da TV Escola

que hoje ACERP coordena. Tem também o DNA da EBC, porque por

muitos  e  muitos  anos  estivemos  ligados  e  acho  que  devemos
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continuar ainda ligados umbilicalmente nas estratégias e nos desafios

de uma TV pública com esse foco democrático que tem esse conselho

e com essas parcerias.

Então, queria agradecer e dizer que esse projeto da TV

INES nasceu em dezembro de 2012, ou seja, ainda existia, nasceu

dentro  da EBC,  porque a  ACERP,  naquele  momento,  em transição

para um contrato de gestão com o MEC, mas ainda fazia parte da

Empresa Brasileira de Comunicação. Acho que essa é a importância:

reafirmar essa continuidade dessa parceria que deve ser duradoura.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada,  Thiago.  Passo a palavra para Joana.  Desculpe

aqui as costas, mas estamos assistindo vocês ali.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Posso ficar aqui

então. Aqui está bom?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Está, só que precisamos virar um pouquinho as telas para

cá, por favor.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Para mim tanto

faz. Posso ficar aqui ou aqui,

Então, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui

hoje, porque...queria agradecer essa oportunidade de apresentar a

TV INES para o Conselho Curador, porque começamos esse projeto há

dois  anos  e meio  e é um projeto  que vemos dia  a  dia  ganhando
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dimensões.  Então,  estamos muito felizes  de estarmos aqui  hoje e

podermos mostrar nosso trabalho que fazemos lá dia a dia na ACERP.

Começamos  o  projeto  do  zero.  Não  tinha  televisão

bilíngue, não tinha televisão para surdo. O que temos é o que vemos.

São  legendas  descritivas.  Vemos  a  janelinha  com  intérprete,  que

também o surdo não gosta muito, porque fica ruim para ele entender.

Então, começamos a pensar no conceito de uma televisão para surdo,

como seria isso. Então, começamos o projeto já com os surdos. É um

projeto que, desde o início, é concebido por ouvintes e surdos. Acho

que isso, no final, no final não, agora, faz muita diferença quando

vemos  o  resultado  do  que  temos,  porque  os  surdos  participaram

desde  o  início  do  projeto,  seja  na  concepção  dos  programas,  da

estética, da logomarca da TV, eles, o tempo todo, contribuíram para

que os programas fossem, de fato, acessíveis,  que eles pudessem

assimilar as informações que produzimos.

Queria rapidamente, vou até pegar o gancho que a Ana

falou sobre a Copa do Mundo para mostrar um videozinho rapinho, de

3 minutos,  falando sobre a evolução da TV e depois,  no meio da

apresentação,  mais  um  videozinho  de  2  minutos  só  para  vocês

saberem como fazemos o nosso trabalho.

Então, a TV INES surgiu de uma parceria entre a ACERP e

o Instituto dos Surdos no Rio de Janeiro,  que existe desde 1855,

referência de surdos no país e eles com uma demanda de fazer uma

televisão  com  conteúdo  acessível  e  nós  também  querendo  fazer

conteúdos acessíveis. Então, vamos criar um canal de televisão. Era

um grande desafio. Já começamos a compor a nossa equipe com três

surdos, alguns ouvintes. Hoje em dia temos 50 pessoas na TV INES,

na ACERP, trabalhando para o projeto. São seis apresentadores, seis

intérpretes  e  profissionais  de  televisão  que  toparam o  desafio  de

desenvolver o conteúdo para a TV INES.
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Rapidamente os números que vocês já devem conhecer.

Segundo o IBGE, temos 9,8 milhões de pessoas com algum tipo de

deficiência auditiva. Dois milhões são de surdos profundos. A maioria

desses surdos fala a libra. É a língua oficial, é a língua que o Brasil

adotou em 2002. E 95% dos surdos nascem em famílias de ouvintes,

ou seja, uma criança surda lidando com pais que não falam libras,

que  não  conhecem  aquela  identidade,  aquela  cultura,  tendo  que,

enfim, lidar com essa situação.

Então, o conteúdo da TV INES tem acessibilidade 100%.

Ele tem libras,  ele  tem legenda e ele  tem áudio,  de modo que o

ouvinte e o surdo possam acompanhar a programação juntos.

Antes de falar da produção, queria passar um videozinho,

o  promo,  de  dois  minutinhos,  só  falando  da  evolução  do  projeto

desde que lançamos o canal em 24 de abril de 2013, tá.

(Vídeo)

Foi bom que a Ana me deu o gancho, porque, na verdade,

a Clarissa, depois ela vai falar, enfim, é só introduzindo rapidamente,

ela é professora da UFRJ, não tinha experiência com a televisão e ela,

na  Copa  do  Mundo,  brilhou,  porque  ela  levantava  para  fazer  as

perguntas nas coletivas em libras, com intérpretes, e as pessoas: o

que é isso? É libras. Então, acabou que viramos notícia, um monte de

gente  veio  falar  conosco.  Enfim,  ficamos  muito  felizes  com  esse

resultado.

Voltando  lá  para  a  apresentação.  Gente,  TV  INES  em

libras  é assim.  É  a  cúpula  do INES ali.  Isso  foi  uma escolha dos

surdos. Quando começamos a pensar na grade de programação da TV

INES,  começamos a pensar  o  que os  surdos  gostariam de ter  de

informação e,  na verdade,  descobrimos que eles tinham muito ou

quase nenhuma informação. Então, resolvemos montar uma grade de

programação  que  fosse  diversificada.  Que  eles  tivessem  esporte,
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tecnologia, notícia. O resultado é que hoje temos 11 programas, que

produzimos na ACERP, todos apresentados por surdos. Esse também

é  um  conceito  da  TV.  Não  poderíamos  colocar  um  intérprete

apresentando, porque o intérprete é um ouvinte. Então, o surdo se

reconhece.  Ali  você  tem os  surdos  apresentando  os  programas  e

criamos  uma  grade  para  contemplar  o  máximo  possível  de

informações para esse público.

“Cinemão”, que é filme nacional com legenda. O surdo vai

ao cinema e só pode ver Batman, não pode ver produção nacional,

porque  a  produção  nacional  não  tem  legenda.  Então,  fazemos  o

“cinemão”, que é um programa para podermos também dar a cultura

cinematográfica  do  Brasil  para  os  surdos.  “Super  Ação”,  que  é  o

programa de esporte. “Aula de Libras”, que é o nosso programa mais

visto. Temos atualmente um interesse muito grande no aprendizado

pela língua brasileira de sinais. Temos mais de 300 mil acessos só

desse  programa.  Na  “Comédia  da  Vida  Surda”  fizemos  uma série

falando sobre as situações que os surdos passaram, engraçadas. Eles

mesmos  riem  deles.  “Piada  em  Libras”,  “Tecnologia  em  Libras”,

“Manuário”,  que  é  um  glossário  de  libras  que  fazemos  para  o

departamento de ensino superior do INES, que eles criam os sinais,

os  pensadores  e  eles  divulgam  os  sinais  através  do  “Manuário”.

“Panorama Visual”, que é uma revista e o “Café com Pimenta”, que é

um talk show.

Como  já  tinha  falado,  pensou  no  canal,  sempre  com

surdo, na estética, cores e marcas, pensadas por surdos e ouvintes.

Nós ouvintes nunca tínhamos tido contato com surdo, como é que

iríamos fazer? Então, os surdos deram, o tempo todo, para nós o

caminho das pedras. Não pode ter muita distração visual, não pode

ter muita coisa passando, porque você está ali com as libras o tempo

todo,  que já  ocupa bastante espaço na tela.  O apresentador  está

sempre em primeiro plano, ou seja, libras em primeiro plano.
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Os  nossos  apresentadores,  Clarissa,  Nelson,  Rafaela,

Heveraldo,  Áulio,  Renato,  nunca  tinham  tido  experiência  com

televisão.  Hoje  em  dia  são  apresentadores.  Eles  são  professores.

Todos  os  professores.  O  Nelson  é  também,  Clarissa?  Também  é

professor.  Nunca  tinham  tido  contato  com  televisão,  com  fazer

produção de programas e, hoje em dia, eles têm essa outra profissão,

inclusive  são  sindicalizados,  são  locutores,  apresentadores  e

animadores no sindicato.

Nossos intérpretes. Sem eles não vivemos, porque ─ não

vivemos,  né,  Clarissa  ─.  Ela  fica  sem voz.  Os  intérpretes  são  os

principais  elos  lá da nossa equipe.  O tempo todo vamos tentando

aprender libras. Já tem muita gente na equipe que sabe falar em

libras muito bem, mas precisamos dos intérpretes lá o tempo todo

conosco. São seis que temos lá.

Isso aqui é que temos parcerias, que fazemos adaptação

do  conteúdo  para  libras,  porque  tínhamos,  como  sabemos  que  o

surdo não tem acesso à informação sobre direitos, sobre saúde, é

muito  difícil.  Então,  começamos  a  fazer  parcerias  para  adaptar  o

conteúdo para libras. A diferença é que o intérprete está sempre em

primeiro plano. Então, a libras aqui está grande. Eles conseguem que

a informação com legenda e o programa aqui. Temos parceria com a

TV Escola, que adaptamos o “Salto para o Futuro”. A Fiocruz, que

adaptamos o  “Ligado  em Saúde”.  Foi  um pedido  dos  surdos.  Eles

estavam pedindo para ter informação sobre saúde. Então, fizemos a

parceria com a Fiocruz. Com o TSE temos o “Brasil Eleitor”. Justiça

federal, o “Via Legal” e o “Momento Ambiental” e, com o Ministério

Público,  o  “Interesse  Público”.  Eles  fornecem  os  programas  e

adaptamos para libras e coloca na nossa programação.

Programação  24  horas  e  web e,  agora,  estamos

experimentando o satélite também.
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Temos também duas parcerias importantes que já estão

exibindo numa faixa de acessibilidade, que é a NBR, de segunda a

sábado. Eles estão exibindo a faixa com programas da TV INES. Canal

saúde, eles também, acabamos de assinar um convênio com eles e

eles  também  vão  colocar  agora  na  programação  uma  faixa  de

acessibilidade com informações em libras, sejam programas na TV

INES, sejam próprios programas que adaptamos para eles.

É parabólica.  Vou chegar  lá.  Estamos na  web.  E agora

estamos na parabólica também. Vou mostrar aqui.

O nosso fluxo de produção é um pouco mais complicado,

porque  é  um  fluxo  de  produção  com  duas  línguas.  Somos  uma

televisão bilíngue. Acho que vou mostrar o outro vídeo rapidinho para

mostrar  como fazemos esse fluxo de produção,  que é muito mais

interessante  do  que  eu  ficar  falando  aqui,  mas  é  um  fluxo  que

acabamos criando junto com o canal, o que vamos fazer, o surdo não

sabe muito bem o português, então temos que fazer adaptação do

roteiro. Então, é mais ou menos isso que quero mostrar: como é que

fazemos a produção dos conteúdos para um canal bilíngue. Esse é o

programa “Cinemão”.

(Vídeo)

O processo de produção é um pouquinho mais complexo,

mas, no final, temos a qualidade de uma comunicação que é 100%

acessível, é libras, legenda e áudio. Essa aqui é a nossa etapa em

libras,  tem  um  roteiro.  A  Clarissa,  por  exemplo,  lê  o  TP  em

português,  mas  têm  surdos  na  equipe  que  não  leem  o  TP  em

português. Então, eles se gravam e aí vão para a externa com o TP

em libras, o que ajuda eles a lembrarem o texto.

Começamos web TV, multiplataforma, vocês podem baixar

o aplicativo da TV INES no tablet, no celular, com a programação em
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vídeo on demand, em vídeo sob demanda e também linear, 24 horas

no ar.

Também temos uma parceria com a Samsung ─ Agora me

deu branco, Samsung ou LG? Samsung, obrigada ─ e os televisores

produzidos a partir  de 2010 já vêm com o aplicativo da TV INES

embarcados nos televisores. Então, temos smartphone, computador,

TV  conectada  e  agora  fomos  para  satélite.  Estamos  em  caráter

experimental no satélite.

Esse é o fluxo de distribuição. Não usamos mais fita na

ACERP. Temos todo o processo é digital e agora estamos no satélite

parabólica,  desculpa,  satélite  C1,  quem  tem  a  parabólica  pode

acessar a TV INES via televisão.

Essa é a distribuição de streaming e vídeo sob demanda.

As pessoas podem ver o conteúdo, quando elas quiserem, pelo portal,

pelo aplicativo. É um conteúdo que está acessível sempre. A TV INES

está  acessível  sempre,  porque  é  acessível  em  qualquer  lugar  e

acessível sempre, porque também está em todas, com acessibilidade

plena.

São os nossos números. Estamos com quase um milhão

de  visitas  ao  portal.  Doze  mil  downloads dos  aplicativos  para

smartphone.  Dezesseis mil  seguidores no  facebook.  Quatro e meio

milhões de streaming, quer dizer que estamos gerando, no linear, 24

horas, esse tanto de dados aqui. Potencial de alcance de 9 milhões de

brasileiros.  Na  verdade,  estamos  pegando  aqui  os  2  milhões  de

surdos que vivem com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo e

está todo mundo ali compartilhando o conteúdo acessível.

Só para finalizar, são os nossos novos projetos. Estamos

agora desenvolvendo o piloto de um programa para criança surda que

chama “Aulinha de Libras” e queremos, na verdade, introduzir libras

para crianças desde pequenininhas e a ideia é que possam produzir
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também  um  pouquinho  do  português.  Isso  estamos  fazendo  em

parceria  com  o  INES,  com  os  professores  do  INES.  São  treze

episódios  de  cinco  minutos.  Contação  de  histórias  que  estamos

adaptando também livros infantis para libras. Vamos lançar esse ano

ainda.

Visita  guiada  e  aplicativo  para  museus.  Já  temos  um

piloto  pronto  apresentado pela  Clarissa.  Tem um aplicativo  pronto

também para tornar acessível o acervo de museus no Brasil. Então, a

possibilidade de colocar o acervo ou parte do acervo dos museus com

acessibilidade para  libras.  Já  está  pronto  o  aplicativo,  também dá

para baixar no celular, é só colocar visita guiada, dá para fazer pelo

iphone e pelo android. Você tem o acesso à história daquela obra em

libras e com áudio descrição. Nesse caso também estamos fazendo

para quem é cego.

Agora estamos tentando costurar as parcerias. Já temos o

piloto pronto. A Clarissa fez lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro. O

aplicativo  já  está  pronto,  já  está  lançado,  já  está  na  lojinha  dos

aplicativos. É uma tecnologia muito simples. A pessoa chega, aponta,

tem uma tecnologia que chama beacons ou então o QRcode do lado

do  quadro  e  o  aplicativo  lê  essa  informação  e  ali  aparece  a

informação em libras com áudio descrição. Isso já está pronto para

executar.

E o game “Aula de Libras” que lançamos também. Está

em  fase  experimental,  mas  já  está  pronto,  que  é  para  testar  o

conhecimento de libras. Temos aulas de libras e resolvemos fazer um

game para testar o conhecimento de libras. É pelo facebook. Tem um

ranking, a pessoa vai lá e acessa e vê quem está ganhando. É uma

competição para ver quem está melhor em libras.

Prêmio  é  sempre  bom  citarmos.  Nós,  com  um  ano,

ganhamos dois  prêmios.  Ficamos  muito  felizes,  porque vimos  que
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estávamos indo no lugar certo, estávamos indo pelo caminho certo e

aí hoje vendo uma proporção maior ainda, ficamos realmente muito

felizes.

É isso.

(Aplausos.)

Vou  passar  a  palavra  para  a  Clarissa  Guerretta,  nossa

apresentadora.  Vai  falar  um  pouquinho  e,  desculpa,  a  Daniela,  a

nossa intérprete.

A SRA.  CLARISSA GUERRETTA (Acerp)  – Bom dia  a

todos.  Meu  nome  é  Clarissa  e  meu  sinal  é  esse.  Primeiro  quero

agradecer o convite da EBC, ao Thiago e à Joana e a todos que estão

aqui, muito obrigada.

Como  a  Joana  explicou,  vou  complementar  o  que  ela

falou. Vou contar um pouco da minha trajetória, do meu trabalho e

também do meu lado. Sou surda. Então, mostrar o lado das pessoas

surdas,  das  dificuldades,  das  barreiras,  principalmente  dentro  da

tecnologia.

O nome da intérprete é Daniela. Ela vai falar tudo o que

vou estar falando e quando a Joana estava falando, ela passou para

mim tudo o que a Joana estava falando, então, é uma troca. Aqui é

um ambiente bilíngue, acessível.

Agora  vou  explicar  para  vocês  como  foi  o  início  da

vivência de um surdo. Hoje está bem melhor do que antigamente.

Antigamente  se  tinha  uma  televisão,  era  uma  televisão  básica,  a

imagem não era muito boa, não tinha legenda, não tinha libra, não

tinha  praticamente  nada,  só  tinha  a  imagem e  com o  passar  do

tempo surgirão, depois da televisão, surgiu a televisão com controle
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remoto, porque antigamente você tinha que se levantar, ir lá e trocar

de canal.  Era  um exercício,  era  bom,  mas  depois  veio  o  controle

remoto.

Com  isso,  não  tinha  o  close  caption ainda.  E,  com  o

passar do tempo, quando começou a TV a cabo, na TV a cabo, um

pouco antes, tinha o VHS, que comprávamos, porque normalmente

tinha  legenda,  porque  os  filmes  vinham  de  fora  do  país  com  a

legenda. Comprávamos bastante. “Preciso do filme com a legenda.”

Tínhamos  muitos  VHSs.  E  depois  os  DVDs,  que  tinham  legendas

também e comprávamos muitos DVSs. Agora, não tem tanto essa

necessidade.

Então, eram coisas que foram mudando, várias coisas que

se tornaram uma, tudo o que está envolvida a televisão, que agora

está tudo envolvido no celular. Com a TV a cabo, para mim foi muito

bom, porque quando em casa meus pais falaram: “Vamos colocar TV

a cabo.”, fiquei muito feliz, porque ia ter a legenda. Ficava o dia todo

lá vendo na televisão com a legenda, mas uma coisa que não tinha

era o jornal. Por exemplo, Jornal Nacional, fica olhando e fala: “Mãe,

o que está falando?” E minha mãe: ”Peraí, peraí que estou vendo.” E

a repórter falava e eu não entendia nada do que ela estava falando.

Ficava olhando o que cada um estava falando. É como se fosse uma

sala  de  aula.  Quando  estudava,  não  tinha  um  intérprete  e  a

professora ficava andando, andando e eu falava: “Professora, você

pode parar?” Ficava tentando acompanhar a leitura e a professora ia

e andava e eu falava: “Não, fica parada.” Isso eu acostumei com a

oralização. E também porque fiz muita aula de fono.

Então, quando começou a TV a cabo, para mim foi muito

bom, porque via mais de quatro filmes por dia por causa da legenda e

minha mãe falava: “Chega, chega.” Eu dizia: “Não,  eu quero ver.”

Ficava grudada na televisão por causa da legenda. Então,  YouTube
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também tinha muita legenda, porque me ajudou bastante na escola,

mas não tinha nada, praticamente, em libras.

Então, quando eu era criança, sempre pedia para minha

mãe ─ minha mãe não sabe libras até hoje, é só oralização com ela e

telefone ─. Minha usava o telefone e eu ficava perguntando: “Por que

fiquei surda?” Então, quando tinha dois anos, tive meningite e perdi

totalmente a minha audição e minha mãe não sabia o que fazer. O

médico disse: “Olha, sua filha é surda.” Vocês devem imaginar que,

na década de 80, a informação era muito mais  difícil  e não tinha

esclarecimentos  e  o  método  de  ensino,  naquela  época,  era  a

oralização. Fiz muita fono. Não podia usar a língua dos sinais, era

proibida  de  usar  a  língua  de  sinais.  Na  década  de  80  a  90,  era

comunicação total.  Então,  não usava a língua dos  sinais,  só  fazia

oralização.  Queria  aprender  a falar.  Eu falava assim: “Sinais  não.”

Porque  via  na  minha  família  e  pensava  assim:  “É  importante  ser

ouvinte. Quero usar aparelho.” Mas, dentro de mim, eu não era feliz.

Estava meio perdida.

Então, de 90 a 2000, foi um momento de mudança na

minha vida,  porque estava muita  indecisa,  se ia para comunidade

surda ou se ficava  com os  ouvintes.  Tinha muitas  dificuldades  na

faculdade.  Quando fui  fazer  faculdade,  era  muito  complicado.  Fica

muito  cansada,  porque tinha que acompanhar  a  oralização e  nem

sabia da existência do intérprete.

A partir de 2000 até hoje, 2003 exatamente, foi o ano

que descobri a língua de sinais, que descobri a libras, que era uma

língua, que não é fácil, é difícil. Isso, para mim, não foi fácil, porque

precisava aceitar essa língua. Mas, quando fui fazer o curso de libras,

apaixonei-me,  porque  tinha  uma  história,  tinham  pessoas

importantes. Apaixonei-me por essa língua.
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Então,  vocês  sabiam  que  a  língua  de  sinais  veio  da

França? Ela não foi criada aqui. Quando Huet veio para o Brasil, ele

criou o Instituto Nacional de Surdos e passou que deveriam usar a

língua de sinais. Foi mudando. Então, todos os surdos, a maioria dos

surdos estudaram no INES. Alguns surdos de São Paulo, de vários

Estados vinham para o Rio de Janeiro para estudar no INES.

Então, para mim, a libras foi muito importante para nós

surdos. A libra é muito importante, porque nos traz o conhecimento.

Acho que é muito importante o uso das libras.

Então,  a  partir  desses  anos,  estava  na PUC do Rio  de

Janeiro e tinha escolhido engenharia, Engenharia Mecânica. Para mim

era muito difícil e eu não estava feliz. Deixei, abandonei, depois casei

e escolhi, decidi fazer letras, Letras Libras, que tem na UFSC, que é

de  Santa  Catarina.  Formei-me  e  fiz  uma  pós  em  Tradução  e

Interpretação em Libras que tinha. Foi aí que decidi meu caminho

para libras. Comecei a trabalhar na TV INES. Foi uma entrevista que

estavam fazendo, uma seleção. Já tinha feito traduções em outros

lugares  e  aí  me  chamaram:  “Como  vai  ser  esse  trabalho?”  Não

entendi direito.

“O que vou fazer?”

“O mais importante é que tem que se preocupar com a

luz, com a câmera.”

Não entendia nada. Fiquei ali em pé, sinalizava, passava o

TP  com  os  textos,  com  o  roteiro  e  aí,  quando  acabava.....Por

exemplo, quando vemos na TV a legendagem, hoje em dia, alguns

canais já não têm mais.  Alguns canais são dublados. Antigamente

tinham muitos canais  com legenda e,  hoje em dia,  a maioria dos

filmes são dublados. Aí fiquei pensando: “O que eu faço?” Acaba que

temos  que  pagar  para  ver.  É  muito  complicado  e  isso  é  muito

cansativo. Queremos ver um seriado, temos que comprar um DVD
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com legenda. E os surdos? Como vai ser os surdos no futuro? Será

que vai mudar isso? E se um dia todos os filmes forem dublados?

Então, podia ter opção de ter essa troca.

O telefone. Pedia para minha mãe o telefone: “Mãe, liga

para mim.” Minha mãe ia e ligava para mim. Isso é muito  chato,

incômodo ter que ficar pedindo para alguém ficar ligando para nós. A

primeira coisa foi o pager. Estava na rua, via uma mensagem: “Como

vou avisar?” Procurava alguém na rua, uma pessoa desconhecida e

falava: “Olha, sou surda. Liga para minha mãe, por favor, para vir me

buscar.” Ia lá, colocava a fichinha e ligava. Às vezes o homem falava,

falava e eu:

“O que você está falando?”

“A sua mãe vem te buscar.”

“Era só isso? Você falou tanto com ela.”

“Não, é que ela está preocupada que você é surda.”

Isso me incomodava muito. Sou uma pessoa normal. “O

rapaz estava preocupado que você é surda.” E ele gastou minha ficha

toda para ficar dizendo que estava preocupado porque eu era surda. 

Então, comecei a aprender a ter coragem. Era um desafio

para mim. Na rua, chegava e perguntava: “Você pode me ajudar?

Sou surda.” Quando vou em loja, às vezes a vendedora vem, esforço-

me e, quando falo, a pessoa fica desesperada, melindrada e aí pede

para  trocar  de  vendedor.  Aí  eu  viro  e  falo:  “Calma,  não  vou  te

morder.”  A  vendedora  fica  assustada.  Eu  falo:  “Consigo  falar  com

você.”  A  pessoa  fica  assustada  e  eu  falo  assim:  “Você  não  é

vendedora?” Em salão também. Quando vou fazer o cabelo, quando

falo  que  sou  surda,  a  pessoa  fica  assustada,  vai  e  pede  outro

cabelereiro para fazer. Eu falo: 
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“Não, quero aquele cabelereiro.”

“Não estou podendo.”

“Não, quero você.”

A  pessoa  fica  assustada,  porque  sou  surda.  Então,  é

importante, porque sei que isso é falta de informação das pessoas.

Sei que isso não é culpa delas, mas isso me ajudou a ter coragem

para lutar pelas minhas coisas.

Com os celulares, esse celular bem antigo, mas, com o

tempo,  ele  foi  diminuindo  de  tamanho  e  agora  está  bem melhor.

Consigo  fazer  vídeos,  tudo,  aplicativos,  tudo  consigo  fazer  pelo

celular, teve bastante melhoria.

A tecnologia tem sua origem na palavra grega  tekhne e

significa saber fazer. Então, é não parar, tem que continuar sempre. A

tecnologia, para o surdo, é muito importante. Sem tecnologia é como

se fosse um retrocesso, porque a tecnologia leva conhecimento para

o  surdo.  Para  os  surdos,  o  uso  de  computador  e  internet leva

conhecimento, ajuda os surdos a fazerem viagens internacionais. Por

exemplo,  dia  12 de outubro agora vou fazer  uma viagem sozinha

internacional para a França. As pessoas ficam: “Como? Você é surda.”

Vou tentar. Vou chegar no avião, vou ler ─ não sei falar francês ─, vou

usar o celular, vou levar um tradutor no celular e vou tentar escrever,

porque vou ter uma palestra lá. Vou tentar me resolver. Não por que

sou surda que tenho que ficar presa em casa. Não é isso. O surdo é

capaz de tudo. A tecnologia é uma coisa que ajuda muito o surdo. A

tecnologia ajuda o desenvolvimento do surdo.

Antigamente  tinha  um  aparelho,  não  sei  se  vocês

conhecem,  o  TDD,  que  foi  o  primeiro  telefone  para  surdo.  Era

horrível. Para mim era muito ruim. O TDD era como. Tenho até uma

foto. Era um telefone que você tirava o fone e colocava lá em cima.
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Quando eu namorava, meu namorado morava em São Paulo, aí eu

colocava o fone, minha mãe ouvia e mãe falava que não entendia:

“Uma  telefonista  está  falando.”  O  namorado  passava  para  a

telefonista, que passava para mãe dela, que passava para ela: “Seu

namorado está vindo.” E aí ela: “Como vou falar para minha mãe?” Às

vezes, tinham coisas que não podia falar com a minha mãe. Às vezes,

ia sair para namorar com ele. Minha mãe não precisava saber. “Quero

te dar um beijo, estou com saudade.” Não podia falar. Ficava sem

graça de falar. Aí minha mãe falava:

“Pode falar.”

“Manda um beijo, um abraço, um carinho”

Minha mãe tinha que passar isso. A mulher ia lá, digitava

e passava. Duas pessoas estavam sabendo da minha intimidade e a

do  meu  namorado.  Não  tinha  privacidade.  Isso  me  incomodava

muito. Então,  o TDD me incomodava.  Por isso que a tecnologia é

muito importante.

Veio o ICQ, que, provavelmente, alguém já teve. Usava a

internet,  normalmente  a  banda  larga  era  de  madrugada,  que  era

mais barato na época. De manhã e de tarde, era muito caro. Ficava

esperando dar meia noite para entrar. Hoje em dia é muito mais fácil

com wifi. Messenger nem se usa mais.  E tem o tradutor, o hand talk,

que para quem quer aprender a língua dos sinais é muito bom e tem

a videoconferência. Por exemplo, meu filho. Meu filho é ouvinte. Ele

sabe libras. Ele é coda. Coda são filhos de pais surdos. Então, quando

viajo, converso com ele em libras, trocamos vídeos. Quando tenho

que  brigar  com ele  para  estudar,  para  fazer  lição,  como  está  na

escola, então, é um meio muito importante de comunicação.

Agora,  um  exemplo  que  tem  acontecido.  Já  fui  nos

Estados Unidos, na Espanha, na Itália e vi como são acessíveis. Em

Portugal,  na televisão, o intérprete fica na metade da tela.  Gostei
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bastante. Nos Estados Unidos, todos os programas são legendados,

todos. Até a propaganda é legendada. Se não tem legenda, dá até

problema  para  a  emissora.  Tem  tudo,  fala  de  saúde,  todos  são

legendados.  Então,  isso  é  bem importante.  E  tem essa  janela  de

intérprete que é maior. Então, é bem legal e passa informação para o

surdo. Eu, quando vejo jornal, só vou entender o que se passou no

dia seguinte pelo jornal impresso.

A primeira vez que teve a legenda foi no Jornal Nacional

em 1997.  Para  mim foi  um momento  muito  emocionante,  porque

antigamente  pedia  para  minha  mãe  ficar  traduzindo  que  estavam

falando, mas, às vezes, não dava para entender direito a legenda. Era

muito complicado. Agora, há pouco tempo, a primeira vez que uma

apresentadora do Jornal Nacional usou libras. Ela falou boa noite em

libras.  Então,  são  18  anos  desde  a  primeira  vez  que  passou  a

legendagem.

Quantos  surdos  perderam  informação?  Quantos  surdos

não passaram informações para os filhos? Quando o meu filho vai

para a escola, na matéria de história, por exemplo, impeachment do

Collor.  Eu  consegui  explicar  para  ele,  porque eu  me esforçava  de

seguir, de perguntar sobre as informações. Sobre a ovelha Dolly, eu

virava para o meu filho e conseguia explicar, mas quantos surdos têm

isso? São muitos anos de perdas. Então, muitos filhos, às vezes, vão

perguntar para o pai surdo e o pai surdo não sabe passar informação

para ele. Principalmente as crianças têm essa falta de informação.

Com a TV INES, isso ajudou muito os pais e mães surdos

a passarem informações para o filho. Tenho orgulho de trabalhar na

TV INES, porque foi a primeira TV acessível. Nunca imaginei trabalhar

lá. Via muitas barreiras de comunicação. Então, quando comecei a

trabalhar lá, vi que estava se abrindo um campo para informações

para  o  surdo.  Sumiram  as  fotos  dos  apresentadores.  Não  tem
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problema. Todos os apresentadores são surdos. Também sumiram as

fotos dos intérpretes. Só apareceu um só. Só o Alexandre.

Então, o programa “Aula de Libras”, como a Joana disse, é

o mais visualizado, porque é uma língua, é como se fosse um curso

de libras essa aula. Então, ajuda as pessoas a aprenderem a libras,

os sinais, tem sobre cores, tempo, vestuário, alimentação. Tem várias

coisas. Tem o “Café com Pimenta” que é um programa de entrevistas.

Lembra-me muito o programa da Oprah. Via muito o programa da

Oprah e, agora, tem um em língua de sinais. Para mim foi muito bom

para mostrar convidados. Tem o “Manuário” que é muito importante,

que mostra sobre filósofos, sobre literatura. É bem importante.

O “Panorama Visual”, esse programa é muito importante.

Há pouco tempo, fui fazer uma entrevista. Fizemos uma reportagem

sobre  a  redução  da  maioridade  penal.  Então,  na  televisão  passou

muito, falou-se muito e surdos, a maioria, não sabia o que era isso. E

na TV, nesse programa, fizemos uma matéria sobre redução. Não foi

fácil. Fizemos entrevista com ex-detentos e ficava olhando admirada.

Foi  uma  experiência  muito  importante  para  mim  também,  para

mostrar para os surdos o que é esse projeto, porque os surdos não

têm acesso a isso. É muito importante. É uma matéria bem pesada,

que vai ser muito legal para os surdos.

O  “Super  Ação”  foi  referência  por  causa  da  Copa  do

Mundo e também paraolimpíada, que é bem focada para o surdo. E

tem  a  Surdo  Olimpíada  também.  O  “Tecnologia  em  Libras”  que

mostra as tecnologias que podem ser usadas pelos surdos. O “Gera

Mundo” que são documentários, mostra pais e mães que têm filhos

surdos, que mostra como foi o desenvolvimento do filho surdo, para

mostrar exemplo, modelo para outros pais, para eles saberem como

eles devem fazer.  Por exemplo, a minha mãe, naquela época, não

tinha  informação  e  não  sabia  como lidar  comigo.  Hoje  em dia,  é
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muito fácil para os pais. Se eles quiserem ver o “Gera Mundo”, eles

vão saber como lidar com os filhos.

Tem  “Os  Adaptados”,  o  “Brasil  Eleitor”.  Há  dois  anos,

quando teve a eleição, que foi  da Dilma e do Aécio,  estava lá na

apuração e eu tentava, ia lá no meio e tentava perguntar. Era muito

difícil. O intérprete falava: “Não dá, não dá.” Aí eu falava: “Não, eles

têm que respeitar. Eu sou uma repórter. Não é só por que sou surda.”

Eu ia lá e perguntava. Eu tinha que ir lá me meter e perguntar. Por

exemplo,  depois  vou  explicar  mais  sobre  a  Copa  do  Mundo.  O

“Interesse em Público”,  que é adaptado em libras também, que a

Joana já explicou.

O “Ligado em Saúde”, que é importantíssimo. Dentro do

INES,  tem um núcleo,  o  NÓS,  que são surdas  que às  vezes  têm

vergonha de perguntar para mãe ou para o pai. Têm muitas surdas

que  engravidam,  que  pegam doenças  sexualmente  transmissíveis,

porque  não  têm  informação.  Por  exemplo,  na  televisão  passa

propaganda do carnaval “Use Camisinha”, mas o surdo não entende

aquilo,  porque não  tem em libras.  Então,  esse  programa é  muito

importante.  Ele  mostra  para  o  surdo  a  importância  de  cuidar.  É

adaptado também o “Via Legal”.

O facebook é uma ferramenta que o surdo usa muito e ele

acaba  curtindo  muito,  vendo  muito,  acompanhando,  porque  leva

muita informação para o surdo. É bem legal isso.

O conhecimento e a informação junto com a língua de

sinais, ela passa para o telespectador, ela passa conhecimento para o

telespectador. Se ele não tiver conhecimento e nem junto a libras, ele

não consegue.

Vou explicar agora como foi na Copa do Mundo. Tiveram

lados positivos e negativos. Não foram bem negativos, foram coisas

que  faltavam.  Quando  cheguei  lá,  via  muitos  repórteres  e  ficava
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pensando. O diretor falou: “Se prepara, porque vai ser um desafio.”

Aí falei para ele: “Gosto de desafios. Gosto de arriscar. Não tenho

medo.  Vou  lá  e  vou  tentar.  É  um  trabalho,  sou  profissional,  sou

jornalista. Vou lá e vou tentar. Vou lá sim. A minha língua só é uma

língua diferente, é a língua de sinais.” Tinham muitos repórteres e

ficava  observando,  parecia  que  estavam  todos  agitados  tentando

conseguir  uma  matéria.  Ficava  olhando  e  percebia,  o  corpo  fala

muito, e virei para o intérprete e falei assim: “Se prepara que vou lá

e  vou fazer  uma pergunta.”  Porque  o  Diretor  de  Comunicação  só

chamava  SBT,  GLOBO  e  eu  levantava  a  mão,  olha  para  mim  e

ninguém olhava para mim, ninguém me chamava e eu levantava a

mão,  ninguém me chamava.  Virei  para  o  intérprete  e  falei:  “Não

estou aguentando isso.” Aí o intérprete: “Não, estou com vergonha.”

Eu falei: “Não, eu vou. Quantos surdos precisam da informação. Vou

lá.” Quando acabou, falei: “Vamos, vamos, vamos.” Fui lá e perguntei.

Ficavam  passando  a  mão  na  minha  cabeça.  Falei:  “Posso  falar?

Lembra de mim? Desculpa, você é um pescador. Você só pesca os

melhores peixes. Eu sou peixe pequeno.” Aí o Diretor de Comunicação

falou  assim:  “Não,  somos  um  programa  acessível.  Vou  dar  uma

oportunidade.” No dia seguinte, ele deu uma oportunidade.

Ele  me chamou,  consegui  fazer  uma pergunta,  ele  me

chamava e então ele falava: “Usa libras e português, é um programa

acessível.” Tinha que levar para os surdos e os jornalistas perceberam

isso. Eu não conseguia. Quando eles começaram a ver, quando viram

que eu era surda, começaram a abrir espaço para mim, porque antes

eles  nem me davam espaço.  A partir  da  primeira  entrevista,  eles

começaram a me respeitar, começaram a me dar espaço, deram-me

oportunidade. Tiveram jornalistas que vieram, perguntaram-me como

que era. Aí eu falava assim: “Ué, mas é uma língua comum como a

língua japonesa. Têm repórteres franceses, de outros países. É uma

língua.” Mas é uma novidade para todo mundo. Falei assim: “Pergunta
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para os outros. É uma língua como outra qualquer.” Mas as pessoas

ficaram bem interessadas.

A  Copa  do  Mundo  foi  uma  responsabilidade,  foi  uma

visibilidade para a TV. Mostrou para todos que o surdo é capaz de

estar à frente das coisas. Foi muito importante esse trabalho junto

com  os  surdos  e  os  ouvintes,  usar  a  língua  dos  sinais,  passar

informação.

Então, quero agradecer. Desculpa por eu falar muito.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – O nosso elo, a

intérprete, vocês veem que ela interpreta, ela não fica falando blá,

blá,  blá.  Ela  vai,  faz  entonação  da  Clarissa.  Ela  dá  toda  uma

interpretação. Então, Dani, fala aí um pouquinho.

A SRA. DANIELA (Acerp) – Vou falar e fazer sinais para

a Clarissa. Não, não, não, tranquilo. Então, meus pais são surdos.

Tenho quatorze surdos na família. Comecei a trabalhar na educação,

na sala de aula inclusiva. Trabalhava como intérprete. Depois em ─

foi quando, Joana, que comecei? ─ quase um ano, convidaram-me

para  trabalhar  na  TV.  Aceitei  o  desafio,  porque  era  uma  coisa

diferente para mim e fui. Fui, comecei a trabalhar e estou sempre

junto  com  a  Clarissa  e  com  o  Evaraldo  e  com  os  outros

apresentadores  também e  é  uma  experiência  bem  legal.  Para  os

meus  pais  também,  porque  meus  pais  não  tinham  acesso  à

comunicação. Era sempre eu a intérprete. No caso da Clarissa, era a

mãe  dela.  Eu  sou  a  intérprete  dos  meus  pais.  Jornal,  tenho  que

passar para eles sempre.

Então,  a  TV  proporcionou  para  eles  também  uma

informação, ter acesso à informação e ver que surdos são capazes
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sim,  que  para  os  meus  pais,  quando  eles  viam,  falaram:  “Um

apresentador surdo?” Meu pai, no começo, achou um absurdo. Falou

assim: “Como? Um apresentador surdo?” Quando mostrei o vídeo da

Clarissa na copa, falei assim: “Pai, ela é surda.” Aí meu pai: “Surda?”

Ele está acostumado a todo mundo falar que surdo não pode, surdo

não consegue. 

Então,  os  apresentadores  da  TV  falaram  que  surdo  é

capaz sim. Acho que tem um grande processo e vai melhorar cada

vez mais.

(Aplausos.)

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Era isso. Queria

agradecer. Obrigada.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Gostaria de parabenizar pela bela apresentação, pelo belo trabalho e

dizer  que  o  Museu  Paraense  Emílio  Goeldi,  sou  pesquisadora  do

Museu Goeldi,  e lá temos um projeto muito bacana que chama “A

Amazônia em Sinais”. É em língua de sinais e um grupo de crianças

do Pesquisador Mirim elaborou um dicionário ilustrado da fauna e da

flora da Amazônia usando expressões gestuais da fauna e da flora e

esses  sinais  que  foram  propostos  estão  sendo  usados  para

especialistas, porque a fauna e a flora têm seus nomes vulgares, mas

também têm seus nomes científicos em latim. Então, usar os sinais,

usar  a  libra  para  identificação  de  nome científico  de  planta  e  de

animal  é  realmente  uma coisa  muito  interessante  e  já  existe  um

protótipo  de dicionário  com esses  nomes  científicos  e  vou  colocar

essa  informação.  Depois  passo  para  vocês,  porque  seria  muito

interessante essa interação.
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A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Nós, lá na TV,

estamos o tempo todo criando novos sinais. Na verdade, fazemos o

“Aula de Libras”, por exemplo, é um programa que fazemos até sobre

doces típicos. Ensinamos os sinais sobre os doces típicos e, às vezes,

não têm os sinais dos doces típicos. Então, temos que ir  atrás do

INES,  ir  conversar  com  os  surdos  e  aí  os  surdos  começam  a

conversar como se fala beijinho, como que se fala brigadeiro, enfim ─

brigadeiro tem, né, Clarissa, sinal ─. Esse trabalho que vocês estão

fazendo é um trabalho de descoberta também e é um trabalho que

também estamos fazendo lá na TV INES, que é um trabalho diário da

língua dos sinais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Primeiro,

dizer que estou encantada. Acho que é uma experiência incrível  e

parabenizar pelo trabalho. Acho que precisamos ver como otimizamos

esse  espaço.  Vou  dar  um  exemplo  simples.  No  meu  trabalho,

independentemente  de  estar  aqui  no  conselho,  na  Secretaria  de

Comunicação da CUT, depois de um longo tempo nesse congresso,

vamos ter material em braile pela primeira vez. A CUT tem 30 anos e

nunca tivemos, num congresso da CUT, nenhum material acessível e,

pela primeira vez, só conseguimos fazer em braile. Acho que já é um

avanço.

Mas  estamos  produzindo  muitos  vídeos  para  esse

congresso e poderíamos ter feito uma parceria e ter construído vídeos

mais acessíveis também, que poderia estar dialogando também com
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os surdos. Na outra reunião que tivemos aqui, tivemos um seminário

sobre gestão e todo esse debate sobre pensar a comunicação pública.

Uma das coisas que havíamos pensado era na EBC Serviços. Qual é o

papel da EBC Serviços? Então, aqui, temos uma demonstração que,

além de criar um instrumento de comunicação, criar um portal que

dialoga com quem tem essa necessidade. É um espaço também de

serviços, que a EBC pode vender esses serviços para continuar cada

vez mais aplicando nessas tecnologias.

Acho que essa é uma coisa para lembrar, que poderia ser

pensada. Não sei se existe um plano de ação nesse sentido para que,

dei um exemplo, agora, se eu quisesse contratar esse serviço para

produzir um vídeo, como é que faço? Porque acho que é importante

todos, o Isaias e todas as outras pessoas que trabalham no conselho

pelos direitos humanos, no conselho da deficiência e tal. Como é que

podemos fazer essa integração? Acho que precisamos pensar nesse

sentido e avançar.

Parabéns mesmo. Fiquei encantada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Takashi e, depois, Mário.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Bom dia a todas e a

todos. Olha, dar os parabéns é pouco. Acho que vocês mereciam um

prêmio da UNESCO. É muito bacana o trabalho de vocês.

Queria  fazer  duas  perguntas.  Uma  para  EBC.  Salvo

engano da minha parte,  tem alguns  drops ensinando à população

normal sobre o uso de libras. Se não tem, acho que já vi isso em

algum lugar. Gostaria de sugerir que fosse uma coisa mais rotineira
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para,  exatamente,  nós,  leigos  em  libras,  aprendermos  um  pouco

dessa linguagem.

Quero fazer uma pergunta para o pessoal da TV INES. É

uma pergunta de absoluto leigo. Então, vocês me perdoem se estiver

perguntando  alguma  coisa,  talvez,  até  ofensiva,  mas  o  seguinte:

libras  é  uma  linguagem  somente  brasileira  ou  ela  tem  uma

abrangência internacional? Faço essa pergunta no seguinte sentido.

Por exemplo, se produzimos um programa legendado em libras ou

com libras, etc., esse programa pode ser passado na américa latina,

em países lusófonos e o pessoal entende normalmente?

A  SRA.  JOANA  PEREGRINO (Acerp)  –  Você  quer

responder?

A SRA. DANIELA (Acerp) – É uma boa pergunta. É uma

língua, que é a língua brasileira de sinais. Não é mais uma linguagem,

é uma língua. Aqui, no Brasil, tem a língua brasileira de sinais, tem a

língua  de  sinais  universal,  que  é  internacional,  que  é  o  gestuno.

Normalmente quando vamos para fora do país, falamos inglês. Aqui,

no Brasil, o surdo, quando viaja, o ideal é que ele saiba o gestuno.

Têm  alguns  surdos  que  sabem  a  libras,  que  conseguem  fazer  a

tradução para a língua dos sinais internacional. São várias línguas.

Na  França,  é  a  língua  dos  sinais  francesa.  Então,  eles

usam a língua dos sinais de um jeito. Quando vou para lá, tenho que

saber o gestuno, porque a língua de sinais é diferente. Cada um tem

a sua língua e o gestuno faz o elo das línguas. Então, consegue uma

comunicação 100%.
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Então,  é  a  mesma coisa  com ouvinte  e  com surdo.  O

ouvinte,  quando  vai,  ele  tem  que  saber  o  inglês  e  o  surdo  é  o

gestuno.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Acho que, como já disse o Takashi e os outros conselheiros, ficamos

encantados.  Realmente  estou  sem  palavras  para  dizer.  Não  tem

adjetivo. 

Agora,  por  curiosidade,  queria  saber:  esse  tipo  de

experiência  de  televisão  existe  em  outras  partes  do  mundo,  em

quantos países e de que forma isso pode ser mais popularizado para

nós, leigos, conhecermos.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Clarissa, vou falar

e, depois, se você quiser complementar, tá?

Quando  começamos  a  fazer  a  TV  INES,  começamos  a

pesquisar se tinham outros países com uma televisão para surdos.

Existem alguns países que têm. A Austrália tem a Deaf TV. A França

tem um site chamado Web Sourd, mas é um site que é basicamente

de  notícias.  Ele  pega  a  notícia  que  sai  na  mídia  diariamente  e

transforma  em  libras.  Tem  na  África  do  Sul  que  tem  um  canal

também que é bem interessante.

No  formato  que  estamos  fazendo,  uma  programação

linear 24h, eu nunca vi. Pode ser que exista, mas o que vejo muito é

vídeo sob demanda, mas na programação. Se um canal agora quiser

carregar  a  TV INES,  ele  vai  carregar  a  TV INES que está lá  com

programação 24h. Nesse formato de programação linear, nunca vi,

mas de vídeo sob demanda tem em alguns países sim.
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A sua segunda pergunta sobre a questão de como vocês

podem conhecer,  acho  que  temos  que  estabelecer  cada  vez  mais

parcerias.  Precisamos da divulgação sim,  porque,  como a Clarissa

falou muito bem, a libras ainda é uma língua que o ouvinte não sabe,

não conhece, não sabe que é uma língua oficial do país. Acho que é

uma  questão  de  cidadania  para  o  surdo  ter  também  a  libras

reconhecida  pelos  diversos  setores  da  sociedade,  justamente  para

não acontecer o que acontece quando ela vai ao cabelereiro ou vai no

shopping e as pessoas fogem: “Mas é surdo. Como assim?” Surdo é

igual ao ouvinte, é igual, a única diferença é a língua.

Clarissa, você quer falar alguma coisa?

A SRA. CLARISSA GUERRETTA (Acerp) – Na verdade,

nos lugares que fui, a TV INES é primeira web TV mesmo. Nunca vi

nenhum lugar que tenha uma TV que tenha uma abrangência com

saúde, esportes. 

Na Espanha tem, mas eles colocam só no  facebook. Na

França, vou lá agora e vou ver como é o trabalho de TV para surdo. O

sinal de TV é assim. Vou ver como é que é lá. Vou levar para eles lá,

mostrar para eles a TV INES. Acredito que vá se expandir. Na África

do Sul também tem uma TV, mas é uma coisa bem básica, é uma

coisa simples, mas realmente a TV INES se superou muito rápido.

Acredito que não tenha nada igual.

Desde 2004 tem a lei e, na França, foi só em 2007 que

reconheceu a língua. Pensava: “Ah, Europa já reconheceu.” Mas não,

demorou um pouco. 

Então, quem sabe, na semana que vem, como disse sou

professora da UFRJ, vou levar, vou estar junto com professores na
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França e vou levar, vou buscar informações sobre TV, mas que eu

saiba só aqui no Brasil, não sei de outras que tenham.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada. Tenho aqui a inscrição da conselheira Ana Veloso,

do Ernesto, Paulo Derengoski, da Rita e depois encerramos tá, porque

senão...Ah, desculpa, Tiso. Ana, por favor.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Bom, têm duas questões que quero, aliás, três que quero trazer

para cá. Uma é uma questão para perguntar se o programa “Brasil

4D” não pode abarcar libras para a programação, se podemos pensar

nisso.

Outra questão, que trago, que nós, lá no diálogo, Isaias

junto  comigo  e  com  o  pessoal  da  TV  INES,  é  a  importância  de

impulsionarmos, junto com a EBC, que toda comunicação pública no

Brasil possa se espelhar num exemplo de parceria que pode vir a se

desenvolver e implantar laboratórios de comunicação acessível.

Estou  falando  isso  também,  porque  na  Universidade

Federal  de  Pernambuco,  no  Departamento  de  Comunicação  onde

trabalho, é uma pauta que vamos discutir no nosso departamento: a

importância de formarmos os nossos estudantes para o trabalho de

comunicação acessível. Temos duas disciplinas, dentro de um curso,

dentro  do  departamento,  mas  queremos  ampliar.  Na  nossa

concepção,  vai  para o  nosso plano de trabalho dos  próximos dois

anos,  no  curso  de  Rádio,  TV  e  Internet,  que  é  exatamente

impulsionar essa discussão de laboratórios de comunicação acessível

dentro  das  universidades  e  nas  TVs  universitárias  e  demais  TVs

públicas. É,  para nós, algo que a EBC tem essa potencialidade de
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fazer, né? Inclusive em diálogo com o projeto de pesquisa que a EBC

vem  fomentando,  que  é  o  projeto,  entre  aspas,  da  escola  de

comunicação pública,  que é um projeto de pesquisa junto com as

universidades.

Então, acho que isso pode entrar em diálogo. Para mim é

perfeitamente possível e cabe que o Ministério da Cultura se associe,

que o Ministério da Educação, que o Ministério das Comunicações,

UNESCO,  possam se associar  a  essas  iniciativas  e  possamos,  não

somente dentro da EBC, mas também dentro de outras emissoras

públicas  brasileiras,  iniciar  essa  discussão  para  ampliarmos,  até

porque temos a Lei de Inclusão, que agora foi sancionada. É uma lei

brasileira de inclusão que não pode ser letra morta. Essa lei tem que

ser colocada para funcionar. Não podemos permitir que isso fique só

no papel. É uma luta do direito humano à comunicação. Acho que os

movimentos pela democratização da comunicação precisam discutir

mais isso também e impulsionar o país nesse sentido, porque é uma

questão tecnológica também, é uma questão de futuro. Se discute

muito qual é o futuro do jornalismo. A discussão da acessibilidade faz

parte  do  futuro  do  jornalismo,  na  minha  concepção,  e  da

comunicação pública no Brasil.

Então, a Lei Brasileira de Sinais, agora de julho de 2015,

no  capítulo  II,  art.  67,  diz  explicitamente  que  os  serviços  de

radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes

recursos,  entre  outros:  subtitulação  por  meio  de  legenda  oculta;

janela  com  intérprete  da  Libras  e  audiodescrição.  Precisamos

perseguir  isso  também,  perseguimos  a  regulação  dos  meios  de

comunicação  no  Brasil  apesar  de  todo  o  atraso  brasileiro  nesse

debate. Precisamos enfrentar essa discussão e acho que, o que a TV

INES faz e o que a EBC pode fazer junto com a TV INES, vai ter que

ser pensado nesse impulso, no impulso de fomentar junto com as
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outras emissoras públicas, discutir essa questão da acessibilidade, da

Lei de Inclusão, como é que se adapta para isso.

E pode ser exatamente o que estava conversando com a

colega Rosane. Um laboratório produzir programas, interprogramas,

pílulas, drops, como o conselheiro Takashi também colocou. Acho que

isso é perfeitamente possível. É preciso que se faça e nós, dentro do

conselho,  vamos  ficar  acompanhando  e  torcendo  muito,  vibrando

para que isso realmente possa vir acontecer.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada. 

Conselheira Ana Veloso, aqui no, o Américo pediu, depois

vai falar sobre eles, essas possibilidades, parcerias e etc., mas acho

que já podemos firmar um compromisso de que, a partir da próxima

reunião do conselho, vamos ter intérprete de libras presente.

(Aplausos.)

Passo a palavra, então, para o Ernesto. Por favor, Ernesto,

que representa o ministro da SECOM, Ministro Edinho.

O SR. ERNESTO ESTEVES NETO (SECON) – Em nome

da Secretaria  de  Comunicação Social  da Presidência  da República,

gostaria  de  agradecer  e  parabenizar  a  TV  INES  e  a  ACERP  pela

iniciativa  e  desde  já  colocar  a  Secretaria  de  Comunicação  à

disposição, pois acredito que temos muito para aprender com vocês,

com essa experiência, tanto do ponto de vista do aperfeiçoamento

quanto da universalização da comunicação pública e governamental.

Meus parabéns.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Ernesto. O próximo seria o conselheiro Tiso, mas

ele deu uma saidinha, então, vou passar para o conselheiro Paulo.

Paulo, por favor.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só

complementando,  dando os parabéns pelo  magnífico que trabalho,

que nos comoveu aqui  e nos ensinou muito.  Era um assunto que

éramos completamente ─ eu, pessoalmente, bastante leigo nisso ─.

Devo só dar uma informação, como jornalista, a RT russa,

no seu Vídeo News, já usa a libras, parece-me. Ela, que vai à Europa,

gostaria que confirmasse isso lá, porque temos uma ideia, não sei se

será levada avante, acredito que sim, de também transmitir alguma

coisa, se possível, da RT.

Também sugerir que, quando fizermos uma All News aqui,

na EBC, porque esse projeto existe e creio que será levado adiante,

ele já seja com libras. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, conselheiro Paulo. Conselheiro Wagner Tiso, por

favor.

CONSELHEIRO WAGNER TISO VEIGA – Bom, também

sou daqui do bloco dos encantados. Está maravilhoso. Gostei de tudo.

Gostei dos filmes passados, só que sou o chato, né, porque música...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A música, e a música?
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CONSELHEIRO  WAGNER  TISO  VEIGA –  Músico  é

chato, né?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não, não é chato.

CONSELHEIRO WAGNER  TISO  VEIGA –  O  filme  foi

muito  bom,  mas  a  minha  crítica  é:  o  fundo  musical  é  um  funk

americano. Acho que tinha que ter alguma coisa que caracterizasse a

música brasileira.

O outro é um tema de comédia francesa,  tipo Jacques

Tati. Então, o Brasil passou ao lago. Aliás, a música brasileira popular

é a segunda mais querida do mundo depois da dos Estados Unidos e

não se fala sobre música aqui. Nunca vi uma reunião para se debater

música, programa de música e tal.

Então,  é  uma  crítica,  mas  dou  os  parabéns  aqui  para

vocês.

A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – Obrigada pelas

críticas, porque só crescemos através das críticas mesmo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Cada um tem um olhar.
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A SRA. JOANA PEREGRINO (Acerp) – É, mas é muito

interessante.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Mário, depois conselheira Rita e passo para o

Américo depois.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Só

uma dúvida ─ não sei, pena que a nossa conselheira representante da

câmara não esteja ─: se essa linguagem é utilizada nos canais de TV

Câmara  e  TV  Senado,  no  mundo  político,  né,  e  se  não  há

possibilidade  de  se  exigir,  através  de  pressão  popular,  que  esses

canais utilizem essa linguagem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eles já usam.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Já

usam?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Usam. Todas as comissões têm.

Podemos abrir um pouco, aumentar. Vamos aumentar.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Dá

maior visibilidade.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas já tem. Isso foi um trabalho de formiguinha lá dentro.

Foi muito difícil, mas conseguiram.

Conselheiro Wagner, desculpa, Joel Zito. Você quer falar?

Você? Clarissa.

A  SRA.  CLARISSA  GUERRETTA (Acerp)  –  Com  a

questão do intérprete na TV Senado, Câmara, eu, particularmente,

nunca gostei. Não só eu. Muitos surdos não gostam de ver, porque é

muito  pequeno.  Então,  a  pessoa está lá  muito  grande,  a  cara  da

pessoa  aparece,  mas  as  mãos  da  pessoa  não  aparece.  Às  vezes

parece que tem que pegar uma lupa para enxergar o que a pessoa

está fazendo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Querida, aquilo é uma casa política, você sabe quem é que

tem que aparecer em maior, né, mas acho que podemos pleitear.

A SRA. CLARISSA GUERRETTA (Acerp) – Sei disso. Isso

é  importante,  porque  os  surdos  precisam  ter  acesso  ao  que  os

políticos estão falando. Então, é muito pequeno e não conseguimos

ver o que os políticos estão falando. Então, por ser muito pequeno.

Aumentar um pouco talvez.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho que alguma associação de vocês podia pleitear isso

nas duas casas. Acho que é por aí.
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A SRA. CLARISSA GUERRETTA (Acerp) – Já foi tentado

isso, mas não conseguiram.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Bom, tudo é ao longo do tempo. É isso mesmo.

A SRA. CLARISSA GUERRETTA (Acerp) – Com certeza.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Joel Zito, depois a Rita e passamos a palavra

para o Américo.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO – Nosso ato falho

faz sentido, porque também sou do bloco dos encantados do Wagner. 

Eu,  de  fato,  confesso,  foi  a  primeira  vez  que  vi  uma

apresentação em libra, de uma pessoa surda, e tive a sorte de pegar

uma tão competente, bela apresentadora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Expressiva.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO – É, expressiva.

Então, antes de tudo, parabéns. Esse é um projeto lindo.

Achei que, de fato, temos que dar passo nesse sentido.
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Obviamente tenho que fazer a minha observação, porque

vi que ali estava um equilíbrio de gênero. Metade das pessoas eram

homens e metade eram mulheres, mas só uma atenção, para vocês

que estão começando, com o equilíbrio étnico também de incorporar

pessoas negras.

A  SRA.  JOANA  PELEGRINE (Acerp)  –  Tem.  Nosso

principal apresentador é negro. É que a foto não apareceu.

É nosso William Bonner de lá.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO – Então, por favor,

no  próximo  material,  dê  destaque  a  ele,  porque  isso  é  muito

importante para as pessoas negras. Obrigado.

O  SR.  THIAGO  THOBIAS (Acerp)  –  Senão  o  diretor

briga. O diretor é negão.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO –  Aliás,  também

fiquei feliz de ver, vindo da TV Escola, um negão aqui apresentando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  – Passo para a  conselheira  Rita,  depois  para o Américo e

finalizamos, porque temos que voltar à tarde, às 14h. Rita.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – O bom de ser a última a falar é que parte do que você
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tinha a dizer já foi dito. Queria cumprimentar esse trabalho e dizer

que  ficou  para  nós  a  sensação  de  que  esse  trabalho  marca,  ele

demarca  um momento  na  EBC,  porque  senão  demarcar....Dizendo

que o impacto da apresentação de vocês, aqui, é um impacto que

demarca  um momento  de mudanças,  que  vão  ser  buscadas,  pelo

menos  na  EBC,  porque  compreendemos  a  profundidade  da

importância de se trabalhar a inclusão.

Queria reforçar, inclusive, o que a conselheira Ana Veloso

disse sobre a participação de vocês. Não acho que é só o movimento

que tem que se preocupar com isso, o movimento de comunicação.

Acho que vocês devem se integrar também a esse processo de luta

nos  movimentos  de comunicação,  nos  movimentos  culturais.  Acho

que  vocês  têm  uma  contribuição  grande  a  dar  de  sensibilização.

Vocês  trazem  uma  repórter,  que  ela  está  nos  trazendo  um

depoimento  da  sua  vivência  pessoal,  mas  também  nos  deu  uma

demonstração  muito  grande  de  qualidade  profissional  como

jornalista.  Visível  que  ela  é  uma  excelente  repórter,  que  é  uma

excelente  apresentadora  âncora.  Então,  essas  qualificações  ficam

ocultas quando não há a oportunidade, quando não há inclusão.

Queria também somar ao Joel  Zito,  não com relação a

vocês,  mas  com  relação  a  todo  o  debate  da  comunicação  e  à

realidade da EBC em que a inclusão é um problema. A inclusão do

ponto de vista das mulheres estarem mais representadas, assumindo

papéis de decisão, que nossa mídia não seja tão branca, que nossos

debates  e  seminários  não  sejam  também  só  focados  no  debate

técnico da comunicação, que esses setores estejam representados.

Vamos ter que lutar muito por isso. Vocês nos ajudaram em tudo

isso.

Então, queria cumprimentar e agradecer e lembrar mais

uma vez, só como proposta de encaminhamento, também temos hoje

49



uma cartilha, que já foi solicitada que essa cartilha tenha uma revisão

do ponto de vista da inclusão. Tem esse encaminhamento. Proposta

feita pelo Isaias e já encampada pela Ana, de que tenhamos, de que

o Conselho Curador tenha sessões com intérpretes em libras. Isso já

a partir da próxima.

Fora isso, temos uma proposta, que foi feita num debate

anterior,  de  estarmos  fazendo  uma  audiência  sobre  participação

social.  Acho que essa audiência deve ser muito bem pensada. Ela

estava, inicialmente, até associada à ideia do banco de projetos, que

acho que não estamos sabendo quando esse banco de projetos vai

ser  aberto,  mas  acho  que  essa  audiência  deveria  ser  muito  bem

pensada para ela ser uma audiência, inclusive, totalmente, com todos

os problemas de acessibilidade até na audiência resolvidos e que esse

seja um tema: a participação inclusiva.

Muito obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Rita. Passo a palavra para o Américo.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Meus

parabéns.  Fiquei  muito  contente  com  a  apresentação.  Tinha

combinado  com  a  conselheira  de  participar  da  visita  lá  no  INES.

Acabei não podendo ir, porque foi o dia da minha posse aqui e fiquei

feliz que continuou e vocês fizeram tudo isso.

Já conversei com o Asdrúbal. Vou pedir para o Asdrúbal,

nosso Diretor-Geral, e o Sylvio, nosso Vice-Presidente, para sentar,

hoje  ainda,  se  for  possível,  para  discutir  como  alguns  desses

programas podem ir para a nossa grade, que acho que é o primeiro

passo. 
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O segundo passo é discutir como podemos fazer parcerias

para que parte dos nossos programas possa ser adaptada como vocês

fazem com outros  players aí, outras emissoras, aparentemente com

grande sucesso. Então, queria encaminhar algumas coisas. Isso hoje

já, pelo menos as conversas iniciais.

Com  relação  aos  vários  comentários  dos  conselheiros,

também  vou  pedir  ao  Sylvio,  especialmente,  que  cheque,  por

exemplo,  essa  questão  da  EBC  Serviços,  que  acho  que  é  uma

excelente  oportunidade  e  também  poder  abrir,  a  partir  de  uma

parceria com a ACERP, que afinal são os grandes especialistas disso, e

nós, de fato,  precisamos fazer esse serviço dar mais retorno para

empresa  de  forma  geral.  Acho  que  esse  poderia  ser  um  bom

caminho.

O Sylvio tem uma observação sobre o “4D”. Acho que a

Joseti,  talvez,  poderia  falar  também do  centro  de  pesquisas,  que

também acho que poderíamos tentar incluir alguma coisa ali.

Neste momento, depois, mais tarde, vou dar um informe

sobre  nossa  situação  orçamentária,  mas,  já  até  estava  trocando

mensagens com a Regina, de tentarmos colocar alguns recursos mais

significativos, no ano que vem, para essa questão de acessibilidade,

mas acho que boa parte disso vai acabar vindo é dessa parceria com

a ACERP. 

Sylvio, você quer comentar sobre o “4D”?

O SR. SYLVIO DE ANDRADE JÚNIOR (Vice-Presidente

de Gestão e Relacionamento) – Rapidamente só registrando que, no

caso  do  “Brasil  4D”,  já  está  em  curso  a  implementação  da

acessibilidade na  interface  visual,  na  interface  gráfica  visual.  Esse

esforço começou na semana passada, essa adaptação e da mesma
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forma temos todo interesse e vamos trabalhar na direção de que os

conteúdos  audiovisuais  produzidos  para  plataforma  também

agreguem esses recursos de acessibilidade plena. Obrigado.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – E uma

última coisa, que é um compromisso, é que vamos transmitir, já está

fechado isso, os jogos paraolímpicos no ano que vem e aí vamos ter

obrigação de fazer isso com maior acessibilidade. Então, queria muito

conversar  com  vocês  hoje  já  para  ver  como  encaminhamos  essa

parceria, porque acho que é o grande caminho para nós e parabéns

de novo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito bom. Américo, Obrigada. Vamos fechar depois?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Para o Sylvio queria perguntar se vai ser para todo o conteúdo ou

como é que vai ser essa do “Brasil 4D” e queria também aqui, de

público, agradecer o empenho do Bráulio, que é funcionário aqui da

empresa  e  que na  primeira  conversa  que  tive  com o  Bráulio,  ele

abraçou  a  ideia,  conversamos,  marcamos,  sensibilizou  o  Américo,

apresentou para ele a nossa proposta e a nossa ideia de conhecermos

o trabalho da TV INES. Então, o Bráulio também é uma pessoa muito

importante nessa discussão, nesse diálogo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Isaias.
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CONSELHEIRO ISAIAS  DIAS –  Fico  contente  com a

disposição,  aqui,  da  EBC,  está  fazendo  esse  convênio,  essas

conversas.  Isso  é  muito  importante  para  nós,  pessoas  com

deficiência, essa questão de acesso à comunicação, porque sabemos

que quem detém a informação, detém o poder, ou seja, temos que

empoderar essas pessoas.

Outra questão importante. Espero que cada conselheiro

aqui,  que  atua  em sua  área,  tenha  isso  aqui  como  uma  missão,

certo? Vou falar como CUT também. Vou pedir licença e falar também

como CUT.  Nós,  da CUT,  nossos sindicatos,  estamos nos tornando

acessíveis.  Nossas  assembleias  têm  intérpretes  de  libras.  No

congresso da CUT, além do braile, vai ter o intérprete de libras. Isso

temos que levar para os nossos ramos de atividade, na cultura, no

lazer, no científico, em todas as áreas. Espero que cada conselheiro

que esteja aqui, que escutou essa discussão, se aproprie disso e leve

para sua área para que naquela área que ele atua,  ela seja mais

inclusiva,  inclua pessoa com deficiência física,  auditiva,  intelectual,

cego, qualquer tipo de pessoa tem que ser incluída em qualquer ramo

de atividade da sociedade.

É isso que tinha que dizer. Obrigado a todos e todas.

A  SRA.  JOANA  PELEGRINE (Acerp)  –  Só  porque

também estou na turma dos encantados, vou dar a palavra a você. A

última, por favor, porque já são 12h30min.

Só  queria  agradecer  muito  todos  os  comentários  que

escutamos aqui hoje. Dizer que fizemos um trabalho de formiguinha.

Desenvolvemos uma expertise dentre da ACERP com os surdos, que

isso é muito valioso na verdade. Tiramos, pegamos pessoas que não

tinham nenhuma experiência. Hoje em dia eles são apresentadores. É

uma transformação mesmo.
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Queremos  dizer  que  desenvolvemos  os  conteúdos,

fazemos de forma que o surdo possa se empoderar, como o Isaias

Dias falou.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Joana. Obrigada, Clarissa e Daniela.

Vou colocar no “Fique de Olho” todas essas promessas e

possibilidades. No “Fique de Olho” acompanhamos o desenvolvimento

de projetos, de programas e etc. Vamos colocar no “Fique de Olho”,

viu conselheira Ana. Você fica de olho. Você que é grande chefe dessa

causa, o Isaias e a Ana Veloso.

Obrigada a todos. Parabéns de novo.

O SR. SYLVIO DE ANDRADE JÚNIOR (Vice-Presidente

de Gestão e Relacionamento) – Presidente?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sim.

O SR. SYLVIO DE ANDRADE JÚNIOR (Vice-Presidente

de Gestão e Relacionamento) – Só para responder  a pergunta da

conselheira sobre o “Brasil 4D”. O nosso compromisso é com todo o

conteúdo que produzimos, todos os aplicativos que desenvolvemos

para plataforma agregarem todos esses requisitos de acessibilidade

plena,  não  apenas  para  os  surdos.  Também para  a  acessibilidade

visual,  no caso das  pessoas  que tem problema,  para poder  todos

terem acesso aos serviços prestados por aqui.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Ok.  Muito  obrigada  a  todos.  Voltamos  às  14h  para  a

continuação.

Muito obrigada. Parabéns de novo.
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Conselho Curador

58ª Reunião Ordinária

(Notas Taquigráficas)

Data – 7 de outubro de 2015

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Havendo quórum necessário, vamos dar início à reunião.

Nossa pauta para agora à tarde é a apresentação sobre a

“Agência  Brasil  e  mudanças  na  grade  da  TV  Brasil  e  rádios  pela

direção da EBC”.

Combinamos que o Asdrúbal Figueiró, Diretor-Geral, fará

a apresentação.  Fique à vontade.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor-Geral) – Boa

tarde a todos conselheiros, conselheiras.

Farei essa apresentação no lugar da Denise Bacutina, que

é quem preparou a apresentação e quem está tocando esse projeto.

Eu  queria  aproveitar  para  dar  um  informe.   Ela  está  na  Rússia.

Estamos assinando,  no âmbito  dos  BRICS,  um acordo de parceria

com as agências de notícias desses países, Rússia.  A ideia é lá se

discutir uma parceria maior entre agências de notícias desses países.
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Queremos, na medida do possível, internacionalizar a Agência Brasil.

Hoje já distribuímos conteúdo em inglês e em espanhol, mas a ideia é

reforçar  laços  com  outras  agências  e  distribuir  mais  conteúdo,

aumentar essa produção.

A apresentação é muito breve.  Basicamente é sobre os

novos negócios, o que a Agência, sob o comando da Denise tem feito

recentemente.  Recuperando, como vocês sabem, criamos a SUADI –

Superintendência de Agências e Conteúdos Digitais –, que integrou as

operações  de  internet,  Portal,  mídias  sociais  e  a  Agência.

Acreditamos  que  faz  sentido  nesse  novo  panorama  da  empresa

estarem todas essas ferramentas unidas.

Aqui  a  estratégia,  o  que queremos fazer.   Aumentar  a

publicação  das  matérias  da  Agência  Brasil  em  outros  veículos  de

comunicação.  Aí estamos fechando uma série de parcerias, veremos

mais à frente, com portais.  Queremos melhorar as ferramentas de

distribuição  de  nosso  conteúdo  para  rádios,  TVs  e  outros  jornais

também.

O  segundo  desafio  é  aumentar  a  integração  entre

agências e o Portal.  É uma coisa que já estamos fazendo isso.  O que

acontecia antes é que, eventualmente, você tinha o mesmo assunto

coberto na página da Agência, na internet e no Portal da EBC, a gente

duplicava  esforços  para  fazer  isso  e,  eventualmente,  até  perdia  e

coerência,  porque  nem  sempre  as  matérias  tinham  o  mesmo

enfoque.

Um outro desafio é a produção de conteúdos multimídia

para  a  plataforma  web  e  redes  sociais.   Acho  que  um  desafio

importante, um passo que a Agência deve tomar logo é começar a

distribuir em vídeos.  Temos uma produção enorme da TV Brasil, de
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toda a rede,  e esse conteúdo hoje não é distribuído pela Agência

Brasil.  Precisamos de ferramentas tecnológicas, infraestrutura para

isso, mas acho que no momento em que fizermos isso, o alcance do

conteúdo da Agência dará um salto muito grande.

Precisamos  de  ferramentas  próprias.   O  ideal  é  que

armazenássemos esses vídeos.  Já usamos o Youtube para distribuir

alguma coisa, mas o ideal é que a gente tivesse uma ferramenta para

que  na  hora  em  que  a  matéria  fosse  para  o  ar  na  televisão

automaticamente um software já corta a reportagem, já a transforma

em diferentes formatos, porque você precisa de um formato para a

internet, um para a rede social,  e se você vai distribuir para uma

outra televisão, precisa de um formato com a qualidade maior.  E

fazer esse trabalho todo na mão, no braço, precisa de muita gente e

muita  capacidade  de  processamento.   Então,  essa  é  uma  das

ferramentas.   Precisamos  de  mais  capacidade  de  “estora”,  de

armazenagem desse conteúdo.

Para  você  distribuir  isso  de  uma  forma  eficiente,  você

precisa usar o que se chama de CDN, que é um provedor, que pegará

seu conteúdo que está num provedor central  aqui e o copiará em

diversos servidores que estão mais próximos dos usuários.  Se você

tiver tudo num servidor central, o caminho que esse conteúdo tem de

percorrer para chegar ao usuário é muito grande, aí você aumenta

muito  tempo de download,  basicamente todo o  processo se torna

muito  lento.   Para  esse  processo  ser  eficiente,  ser  profissional,

precisamos  dessas  ferramentas  todas  e  muitas  delas  estamos  em

fase de processo interno de licitação, de contratação, algumas estão

bem avançadas já.

Aqui são algumas das primeiras ações, alguns primeiros

acordos que já foram fechados.  Um deles é com a Elemidia, uma
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empresa de mídia exterior.  Quem já foi ao Pão de Açúcar já deve ter

lido alguma coisa naqueles painéis que ficam nos caixas e são dessa

empresa.  Eles têm 10 mil monitores em elevadores, edifícios e lojas.

Mas como no exemplo  que usei  aqui  do Pão de Açúcar,  cada um

desses monitores fala com muita gente, ali no Pão de Açúcar toda a

fila, o dia inteiro, a semana inteira.  Eles vão receber 25 notícias da

Agência Brasil, não, já estão recebendo essas notícias.

No  próximo  slide  temos  um  exemplo  de  como  esse

material  está  aparecendo.   O  próximo  slide  também é  um outro

exemplo.  Vamos com o logo da Agência Brasil.  É óbvio que é um

tipo de mídia que não permite muito aprofundamento, é uma mídia

para dar notícia rápida, mas é uma ferramenta interessante.

Estamos também fechando acordo com essa InfoTV, que é

uma concorrente da Elemidia.  Leva informação em ônibus e metrô.

É um público bem diferente, é um público mais popular do que o que

é atingido pela Elemidia.  Aqui é um exemplo desse conteúdo que vai

para a InfoTV.  É uma animação, na realidade.

Também fechamos um acordo com o Terra.  Muitos dos

portais já usam nosso material.  O que estamos fazendo é fechando

acordos formais com esses grandes portais e sites de notícia.  Isso

vai nos permitir duas coisas: um é controlar um pouco melhor como a

nossa marca aparece no conteúdo.  A nossa informação chega hoje, a

Agência Brasil é uma das grandes fontes de informação da internet

brasileira, mas nem sempre quem lê o nosso conteúdo sabe que está

lendo  conteúdo  da  Agência  Brasil.   Então,  formalizando  esses

acordos, a gente tem como ter um controle maior do logo.

Além disso, vamos poder também controlar a audiência

de nosso conteúdo.  O que estamos pedindo para sites de notícias e
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portais é que coloquem um código e esse nos permite aqui medir o

acesso do conteúdo da Agência Brasil publicado pelo Uol, pelo IG e

pelo  Terra.   Hoje  a  gente  sabe,  a  gente  vê  que  esse  material  é

publicado, a gente sabe que tem um alcance muito grande, mas não

temos como medir.  Daí a importância de ter acordos.  Como uma

agência  pública,  o  material  da Agência  é  de  uso livre,  desde que

citada a fonte.  Qualquer site de notícias, qualquer pessoa física pode

usar as informações, mas para a gente é importante poder monitorar

esse  uso,  até  para  entender  melhor  o  que  funciona,  o  que  não

funciona, para que essa informação retroalimente a nossa estratégia

futura.

Lançamos  hoje  um  processo  de  seleção  interna  para

selecionar correspondentes para quatro cidades.  O Paulo Toti  que

está lá e é um dos responsáveis por esse processo, me corrija, é Belo

Horizonte,  Porto  Alegre,  Salvador  e  Recife.   Além  desses  quatro,

teremos  correspondentes  em  Manaus  e  Fortaleza,  que  são

funcionários do quadro que estão se mudando para essas cidades e

vão trabalhar lá como correspondentes da Agência.

Esse é um passo fundamental para a Agência Brasil, de

fato, começar a trabalhar como uma agência de notícia de verdade.

Aquilo  que  se  espera  de  uma  agência  de  notícia  é  que  tenha

amplitude,  que  traga  informação  de  lugares  onde  há  a  mídia

tradicional  não tem presença.   Esse é um passo fundamental.   A

Agência Brasil, dos nossos veículos e ferramentas, é a que tem maior

potencial em curto prazo de eventualmente estar até brigando pela

liderança do mercado.  Hoje a maior agência brasileira é a Agência

Estado.  Consigo enxergar num futuro não muito distante a Agência

Brasil brigando, de fato, com a Agência Estado.  Acho que temos essa

capacidade.  Queremos que a TV Brasil brigue com a Globo, mas isso
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é um futuro um pouco mais distante, com a Agência Brasil isso está

muito mais próximo.  Então, esse é um primeiro passo.

Queremos  também  ampliar  a  cobertura  internacional.

Então, estamos pedindo às pessoas que colaboram com TV e rádio

que também colaborem com a Agência.  Queremos que a Agência

esteja mais presente nos demais veículos, esteja mais presente nas

rádios, na televisão e nos demais produtos de internet.  Então, esses

jornalistas  que  estamos  selecionando,  a  ideia  é  equipá-los  com

tecnologia que os permita entrar na rádio e fazer participações na

televisão.

Aqui há alguns exemplos de coberturas especiais recentes

feitas pela Agência.  Acompanhamos com repórteres e fotógrafos um

ônibus  da  Paraíba  a  Brasília  no  Caminho  das  Margaridas.   Essa

manifestação até coincidiu com a última reunião do Conselho ou com

o seminário.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI –  Com o

seminário.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JR. (Diretor-Geral)  –

Seminário.  Aqui é um exemplo desse conteúdo em vídeo que foi para

o site.

Esse foi um outro especial do Portal sobre a ocupação.  O

repórter passou um tempo em ocupações em São Paulo e trouxe esse

conteúdo em texto, áudio e vídeo para o Portal.  Aqui, de novo, é só

um  slide  do  especial.   E  o  especial  “Regulação  da  Mídia”  que

61



colocamos  no  ar  recentemente  também.   Temos  um  slide  do

conteúdo.

Aí  alguns  dos  próximos passos.   Eu  já  adiantei  alguns

deles.   Parceria  com outros  veículos  e  agências  internacionais;  o

fortalecimento  da nossa  presença  internacional;  e  a  criação  desse

canal para distribuição de vídeo, que será um passo que pode mudar

o jogo para a Agência Brasil.

Por  favor,  pode  voltar  ao  slide  anterior?   Esse  é  um

especial multimídia que produzimos, levantando, discutindo a questão

da regulação da mídia.  Isso está no site.  Depois posso circular o link

para  os  conselheiros,  se  tiverem  interesse,  mas  trouxemos  essa

discussão  com  exemplos  internacionais,  com  palavras  de

especialistas, muita interatividade.  É especial multimídia que está no

nosso Portal.

Você quer dar mais alguma informação sobre o especial?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não se a abrimos o debate agora sobre a Agência e, depois,

ele fala sobre a nova grade da TV.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor-Geral) – Acho

melhor dividir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode falar.  O senhor está inscrito.
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CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –

Novamente, muito boa tarde a todos.

Eu queria fazer uma observação como jornalista que sou,

como ouvinte também e leitor da Agência Brasil.  Devo dizer que na

minha opinião pessoal a Agência Brasil está melhorando muito.  Digo

isso porque, como moro no interior e recebo, por ser presidente da

Associação de Jornalistas da Serra de Santa Catarina e do Oeste,

todos os jornais.  E a Agência Brasil tem sido, de uns tempos para cá,

publicada  nas  matérias  escritas  em  vários  jornais,  como,  por

exemplo,  o  Diário  do  Iguaçu,  de  Chapecó,  o  Diário  do  Vale,  de

Juaçaba, o Correio Lageano, não vou me estender a todos, mas do

Rio Grande do Sul, o Diário da Manhã, de Pelotas.  Esses jornais do

interior  adoram  quando  recebem  uma  matéria  da  Agência  Brasil,

porque  a  eles  faltam  assunto,  não  têm  redações  grandes,

principalmente  quando se aproxima o fim de semana,  em que os

jornalistas, poucos que são, não querem trabalhar no sábado para

fazerem a edição de domingo ou de segunda.

Então,  o  papel  da  Agência  Brasil  como  vinculador  de

matérias escritas, que são lidas pela população, porque o jornal do

interior não vai acabar, é um jornal em que a população do local quer

ler para ver os assuntos da prefeitura, do esgoto, do saneamento, da

rua,  do buraco,  dos  crimes que aconteceram na cidadezinha,  etc.

Assim,  a  Agência  Brasil  tem  um  papel  muito  importante

regionalmente no interior do Brasil, e noto que ela melhorou.

Vou dar um exemplo concreto: a entrevista feita com o

Ministro Marco Aurélio Melo, que foi  um ping-pong, foi  muito lida,

realmente,  foi  transcrita  em vários  jornais  ao mesmo tempo.   Eu

tinha obrigação de dizer isso.
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Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigado, conselheiro.

O que vamos fazer?  Deixamos que ele continue na TV

Brasil e, depois, fazemos um debate em bloco.

Por favor, Asdrúbal.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JR. (Diretor-Geral)  –

Temos aí a apresentação da grade?  Vou contar um pouco de como foi

o processo dessa mudança.

O Américo, no âmbito da DIGER, criou em abril ou maio

um grupo de trabalho para estudar, sobretudo, a grade noturna.  Há

uma percepção nossa, acho que é compartilhada por todos, de que

temos um desafio na audiência.  Temos de fazer o nosso conteúdo

com as características que a gente julga são as características que

nosso conteúdo tem de chegar a um número maior de pessoas, não

podemos falar apenas para o ar.  Assim, o Américo criou esse grupo

para estudar a grade noturna, porque o horário noturno é o horário

nobre, onde tem mais gente, e faz sentido começar por aí.

Esse grupo foi criado com representantes de várias áreas

de  empresa,  então,  eu  participei  como  diretor  de  Conteúdo  de

Programação  na  época;  a  Nereide  como  diretora  de  Jornalismo.

Tenho  todas  as  áreas  de  conteúdo,  programação,  gerência  de

audiência,  que  acompanha  os  números,  e  a  área  comercial  da
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empresa.  Chegamos a várias conclusões que um pouco balizaram

essas mudanças que vou apresentar aqui a vocês.

Aqui tem alguns dos objetivos dessa mudança.  Aumentar

a  relevância  e  a  criatividade  dos  conteúdos,  fazer  com  que  eles

cheguem  a  um  número  maior  de  pessoas.   Percebemos  que

precisávamos  fazer  ajuste  de  horários  e  de  fluidez  da  grade.

Achávamos que tinham programas que estavam no horário errado,

mas errado no sentido de que estavam num horário  em que não

estavam adequados a um perfil do público de televisão, de TV aberta.

Também chegamos à conclusão de que no final da tarde, começo da

noite, que é um momento em que você tem de fidelizar a audiência,

naquele momento a nossa grade era muito picotada.  Então, você

tinha um programa na segunda,  outro  na  terça,  outro  na  quarta,

outro  na  quinta,  e  mesmo os  programas todos  muito  curtos,  não

eram  programas  que  facilitavam  a  vida  da  audiência,  a  vida  do

telespectador que tem uma expectativa de saber o que está na grade

naquele  horário.   É  uma  coisa  que  ajuda  o  telespectador  a  se

identificar com a emissora.

Nós  também  tínhamos  a  impressão  de  que  é  preciso

rejuvenescer a imagem da televisão e aproximá-la do público.  Esse

quarto ponto apareceu muito numa pesquisa qualitativa que foi feita

em parceria com a SECOM.  Ficou muito claro nessa pesquisa, e foi

uma pesquisa feita com o público da TV Brasil, coma s pessoas que

conhecem e assistem, e feita também com o público que não assiste

TV Brasil, um público que queremos atingir.

Foram seis grupos em seis ou sete capitais, grupos muito

representativos do ponto de vista dos estratos sociais, etários e de

educação.  Achamos também que precisamos mexer um pouco na

cara  da  TV,  nas  vinhetas,  na  trilha,  nas  cores  da  TV,  com  esse
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objetivo  de  modernizar,  de  aproximá-las  do  que  é  audiência  está

acostumada e do que a audiência espera.   Então, esses foram os

objetivos desse trabalho.

Aqui  um pouco do que já contei  a vocês,  do grupo de

trabalho, da pesquisa qualitativa.  Eu falei seis ou sete, mas foram

oito estados em que realizamos a pesquisa qualitativa, mais o Distrito

Federal,  então,  nove  vezes  três,  foram  vinte  e  sete  grupos

pesquisados.

Estamos  entrando  aqui  nas  mudanças  em  si.

Aumentamos  a  faixa  infanto-juvenil,  que  se  estendeu  à  faixa  da

tarde, está indo das treze às dezessete, antes ia das treze às quatro

e meia.  Um dos objetivos dessa mudança, deve estar no próximo

slide, o aumento da faixa infanto-juvenil obedece a vários raciocínios.

Um, o momento em que todos estão acompanhando, as TVs abertas

estão abandonando o público infantil.   Elas não podem mais fazer

publicidade  no  horário  dedicado  às  crianças  e  aos  jovens,  então,

estão tirando esse conteúdo do ar.

Por outro lado, a gente acha que o nosso conteúdo infantil

tem muita qualidade e é um conteúdo que tem funcionado.  Acho que

funciona tanto do ponto de vista de conteúdo, porque tem qualidade,

como também do ponto  de vista  de  se  chegar  às  pessoas  é  dos

nossos  conteúdos  que  têm  mais  sucesso.   Algumas  de  nossas

melhores audiências são justamente nesse conteúdo infanto-juvenil.

Além  disso,  como  falei  a  vocês,  o  grupo  chegou  à

conclusão  de  que  um  dos  nossos  problemas  era  a  fragmentação

dessa faixa do final da tarde e começo da noite.  Esse problema foi

agravado em parte pela nossa situação orçamentaria, pois passamos

um bom tempo, no começo do ano, sem orçamento, recebendo um
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dezoito  avos  do  orçamento.   Alguns  pagamentos  de  programas,

inclusive, do Sem Censura, atrasaram, então, alguns programas, até

de linha, vou exemplo do Estúdio Móvel, tivemos que reprisar.  Então,

sentimos  a  necessidade  de  reduzir  um pouco  essa  faixa  que  era

problemática.  Então, a ida do Sem Censura para as quatro e meia

obedece a essa lógica, aumentamos a faixa infantil, que é uma faixa

que achamos que estamos indo bem e, neste momento, faz sentido

aumentar.   Colocamos a Leda num horário  que é um pouco mais

adulto do que o horário em que ela está e reduzimos um pouco esse

problema que a gente tem no final da tarde e começo da noite, que

era a fragmentação muito grande da grade.

Eu devia ter feito esse alerta antes.  Essa mudança toda

de grade que fizemos, que é mais um ajuste, porque fizemos essa

mudança basicamente com os programas que a gente já tinha, que

estavam  na  estante  e  com  alguns  programas  que  já  estavam

encomendados e chegando nesse momento e que podíamos contar,

até  por  restrições  orçamentarias.   Não  fizemos  um  grande

investimento.   Estamos  trabalhando  em  programas  novos  para

completar,  melhorar  essa  grade,  mas  essa  mudança  foi  feita  com

basicamente o estoque e alguns programas que estavam chegando.

Uma  das  conclusões  desse  grupo  e  uma  coisa  que

apareceu muito nas pesquisas qualitativas, e acho que é uma coisa

compartilhada  por  vocês,  era  a  necessidade  de  aumentarmos  a

presença do jornalismo na grade.  Além de aumentar a presença do

jornalismo, uma coisa que apareceu, a nossa programação tem uma

cara  muito  fria.   A  partir  dos  jornais  do meio-dia  até a  Leda,  às

quatro e meia, depois você sai da Leda até o jornal é tudo gravado.

Temos muito pouca coisa ao vivo, o que é um pouco na contramão

para onde está caminhando a TV aberta nesse mundo de conteúdo

sob demanda.  Então, a partir de ontem estamos com boletins do
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jornalismo ao longo da programação.  Inicialmente a partir das três,

de hora em hora, interrompendo a programação sempre que houver

algum  fato  que  julgamos  digno  de  interromper  a  programação.

Então, ontem – foi ontem, Ricardo, a coletiva da Dilma –, anteontem,

sexta-feira, interrompemos a programação e entramos ao vivo com o

anúncio do novo ministério.

Uma outra coisa que apareceu nessa pesquisa qualitativa

é que falta à TV Brasil um cara local, sobretudo nas praças em que a

gente atua, o público do Distrito Federal: “Cadê Brasília?  Só aparece

a Brasília oficial”.  Ouvimos isso no Rio, em São Paulo.  É uma coisa

que estamos atentos.  E um primeiro movimento que obedece a essa

lógica, que é a lógica de aumentar o jornalismo, foi ampliar os nossos

jornais locais, em que tinham quinze minutos em São Paulo, Brasília e

Rio, agora passam a ter meia hora.  São Luís heroicamente já fazia e

continua com meia hora.

Repórter Brasil menor e em novo horário.  Isso era uma

demanda  antiga  do  jornalismo,  reduzir  um  pouco  o  tempo  do

Repórter Brasil, com o objetivo de ter um jornal mais dinâmico, que

consiga prender a atenção do telespectador por mais tempo.  Isso foi

consenso no grupo de trabalho.  Aí optamos por, em vez de cortar o

final do jornal, cortar o começo do jornal.  Então, em vez de ser das

nove às nove e quarenta, estamos fazendo das nove e vinte às dez

horas.   Isso  por  uma razão  simples,  os  números  mostram que  a

audiência do Repórter Brasil começa a crescer a partir das nove e

quinze.  Esse é o momento em que você tem maior concentração de

pessoas  assistindo  o  Repórter  Brasil.   Tiramos  o  pedaço  que

funcionava menos.
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CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI) – Quando

começa a novela da Globo.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor-Geral) – Essa

é a explicação.  O Jornal Nacional tem terminado mais ou menos por

esse horário, 9h20, às vezes, 9h30, às vezes um pouco mais cedo.

Esse é o grande momento de, se vocês olharem os gráficos de Ibope,

em  que  as  pessoas  mudam  de  canal  na  televisão  brasileira.   O

estouro  da  boiada  é  quando  termina  o  Jornal  Nacional  e  quando

termina  a  novela.   São  os  dois  grandes  momentos  de  troca  de

público.  A gente acha melhor estar nesse horário.

O nosso jornal, achamos que parte do público do Repórter

Brasil é um público muito interessado em notícia e é um público que

assiste  a  todos  os  jornais.   Começa  assistindo  o  Jornal  da  Band,

Jornal do SBT, Jornal Nacional e, depois, vem para o nosso jornal.

Então, esse é mais um motivo para ele bater o menos possível com o

Jornal Nacional.

Faixa de teledramaturgia às 20h30.  A ideia é antes do

jornal, até para subir, tentar elevar a audiência do jornal.  Criar uma

faixa de teledramaturgia com novelas e minisséries às 8h30, antes do

jornal.   Isso obedece um pouco àquela lógica que falei  de termos

programação mais horizontal nesse momento em que as audiências

são  definidas,  em que  o  telespectador  escolhe  onde  ele  vai  ficar.

Então,  queremos ter  programas diários  de segunda a sexta até o

jornal,  para  criar  o  habito,  criar  a  fidelização,  que  é  uma  coisa

importante.

A ideia dessa faixa não é ter só novelas, então, o que

imaginamos  é  começar  com  “Windeck”.   Depois,  temos  uma
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minissérie espanhola que é muito boa, vocês devem ter ouvido falar,

pelo menos no livro em que se baseia, é “O tempo entre costuras”.  E

estamos negociando para,  depois  da “Windeck”  e  “O tempo entre

costuras” o (?),  é o nome original,  talvez a gente muda.  É uma

novela africana da mesma produtora.

Relembrando  um pouco  a  história  da  “Windeck”,  vocês

estavam aqui, talvez tenham até mais detalhes do que eu, que ouvi

do  Eduardo  Castro  é  que  um  dia  ele  estava  com  o  diretor  de

Programação da RTP e perguntou o que estava fazendo sucesso em

Portugal,  e  o  diretor  de  Programação  da  RTP  falou  que  era  uma

novela angolana que a RTP exibia às duas da tarde, na época.  Uma

novela que foi feita para o mercado de Angola e, depois, foi exibida

em Portugal.  Deu certo.

Essa (?) já é um passo adiante.  Essa é uma novela que

já foi feita para um público internacional, é quase uma coprodução

com a RTP.  É uma novela que a RTP está exibindo.  A RTP criou uma

faixa de novela que eles não tinham à noite para colocar essa novela.

Não sei se temos o vídeo.  Temos?  Não sei se é um trecho muito

curto, mas ela já tem uma pegada diferente de “Windeck”, trata de

um drama social, tem uma parte no campo, uma parte na cidade,

trata de problema da imigração, porque foi feita para uma televisão

pública, que é a RTP.  Então, é uma novela que foi feita já com outros

valores.  E tecnicamente, nessa tela não dá para perceber, mas ela é

muito mais bem realizada do que a “Windeck”.

Além  disso,  estamos  prospectando  também  conteúdos

latino-americanos,  tanto  novelas,  como  minisséries,  buscando

conteúdos que carreguem os valores que a gente acha relevantes.

Vou explicar um pouco porque a opção de voltar com “Windeck” em

vez de colocar um outro conteúdo.  Por várias razões, uma é que

70



tivemos  muitos  pedidos.   Uma  vez  pedi  o  levantamento  das

mensagens que chegaram à Ouvidoria sobre “Windeck” e chegaram

mais ou menos 40 mensagens.

Tinha uma divisão lá de 4 mensagens neutras, 18 críticas

e 18 aprovações.  Das 18 críticas, quase todas eram que “vocês estão

passando a novela muito tarde”.  Então, eram pessoas querendo a

novela num horário mais cedo.  Acho que tivemos uma manifestação

negativa,  mas  posso  levantar  depois,  mas  a  recepção  foi  muito

positiva.  A gente exibiu às 11h e a gente acha que esse é um público

diferente, não vou estar falando com o mesmo público, exibindo a

novela nesse horário.

A opção por reprisar foi que há um movimento que temos

de fazer  que é começar  a fidelizar  o público desse horário.   Aí  é

melhor fazer isso com conteúdo que já foi ao ar e, depois, quando

tiver  algum grau de fidelização,  aí  sim a gente lança um produto

inédito.  A ideia é, depois disso, ter “Entre costuras”, a (?), ter esse

conteúdo latino-americano, que estamos buscando.  Então, a ideia foi

fazer  um  primeiro  movimento  para  fidelizar.   Não  é  o  melhor

momento para colocar o nosso melhor produto.

Além disso, temos, como vocês sabem, tentando resolver

alguns  problemas  de sinal.   Então,  é  uma coisa que levamos em

conta,  vamos colocar um produto novo nesse momento,  é melhor

guardar e colocar num momento em que a gente já tiver com o sinal

melhor e com algum público fidelizado.  Esse foi o raciocínio por trás

dessa opção estratégica.

Na faixa da 22h, depois do jornal, esse é o horário em

que você tem o maior número de televisões ligadas, em que o público

é mais diverso.  É o horário em que a gente acha que temos de ter
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conteúdos que apelem para o maior número de pessoas.  A gente

acha que não é o momento de ter conteúdos muito de nicho, porque

esse é o momento em que você reúne a maior das famílias  para

assistir televisão.  Aí o ideal é que você fale com um público mais

amplo.   A  ideia  nessa faixa  é  ter  programas de cultura.   Aí  está

cultura, mas não é só cultura, a gente acha que cultura e grandes

reportagens também têm esse papel.

A  grade  não  está  inteira,  mas  a  ideia,  por  ora,  nesse

ajuste  da  grade,  continua  com “Samba na  Gamboa”  na  segunda-

feira;  às  terças-feiras  queremos  colocar  programas  de  grandes

reportagens e documentários tipo National Geographic e BBC, coisas

desse tipo; às quartas-feiras estamos colocando filmes e a ideia é

colocar filmes nacionais de apelo mais amplo, não filmes nacionais –

não sei como eu classificaria – cults; quinta-feira a gente começa com

“Caminhos da Reportagem”; sexta-feira vamos criar uma faixa, pois a

ideia é ter uma sexta-feira mais leve com programas de ficção.

Hoje  de  manhã se  falou  que precisamos  de humor  na

nossa  grade,  então,  estamos  começando  até  com uma minissérie

brasileira que se chama “República do Peru”.  Esse é um programa

que estamos estreando na sexta-feira.  É um programa financiado

pelo Prodave e estamos recebendo agora.  É uma minissérie de 13

capítulos.   Não sei  se vocês reconheceram, com a Lady Francisco,

Monique Lafon e Lucia Alves.  Acho que atende a duas coisas que a

gente precisa: uma é o humor, outra é que trata ali de uma forma

bem-humorada  do  drama  de  três  mulheres  idosas  que  não  têm

dinheiro e resolve transformar o apartamento delas numa república.

Sei que isso é uma demanda do Conselho e esse produto,

de certa forma, dá alguma resposta.  Isso é o que estamos pensando

para sexta-feira.   Então, trabalhar muito com ficção nacional, com
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humor e com música também.  Esse é um produto de meia hora, na

sequência desse produto, estaremos passando, que também é um

outro produto do Prodave, uma minissérie chamada “Vou rifar meu

coração”.  É uma minissérie que foi desdobrada do longa-metragem

que trata do universo da música brega brasileira.  É um pouco essa a

ideia  da  faixa  das  10h,  ter  uma  programação  de  qualidade  com

conteúdo, mas voltada para uma gama de público mais ampla, tanto

do ponto de vista da faixa etária, de classe social, como de nível de

educação  também.   Aliás,  esse  longa-metragem estamos  exibindo

hoje, quarta-feira.  É o longa de hoje.

Chegamos  à  faixa  da  23h,  que  é  quando  colocamos

alguns dos programas que estavam às 8h e o “Espaço Público”.  A

opção é um pouco aquilo que expliquei: o que buscamos com essa

grade é redistribuir nossos programas que já estavam...  O “Ver TV”

fica domingo às 11h também.  Era às 8h.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Você

não citou que vai passar o “Terra em transe” sexta-feira.  Clássico.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor-Geral) – Não

citei, mas vai passar.

Na segunda-feira temos o “Brasilianas”, que antes estava

às 8h.  O “Espaço Público” continua às terças, passa das 10h para

11h.   Na  quarta-feira  vamos  passar  um longa-metragem que  vai

avançar nesse horário.  O “Observatório da Imprensa” que era terça

às 8h, passa para quinta às 11h.  Na sexta-feira, o que queremos é

continuar com aquela pegada da grade mais leve com conteúdos de

música,  mas  estamos  na  fase  de  produção  de  um programa que
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temos chamado internamente de “Conexão Trans”, porque a ideia é

ter um programa de debate GLBT e quando estiver pronto vai para a

faixa das 11h, na sexta-feira, também.

Sei  que essa talvez  seja  a  mudança mais  polêmica da

grade, a ida desses programas para esses horários.  Conversamos

com os apresentadores...  “Arte de Artista” está terça-feira à meia-

noite.  Imagino, mas eu gostaria de passar a palavra para vocês, que

haja um questionamento sobre o impacto disso nesses programas, se

a  gente  colocando  os  programas  nessa  hora,  a  gente  não  está

colocando-os num horário em que a audiência é mais baixa.

Depois  vou  mostrar  alguns  números  para  vocês,  mas

basicamente o que buscamos em todo esse exercício foi para ter uma

grade mais fluida, para um programa levar audiência para o seguinte,

buscar afinidade do público com o horário.  A gente acha que esses

programas, nessa faixa horaria, não vão sofrer queda de audiência, e

tenho até expectativa de que aconteça o contrário.  E vou mostrar

alguns números de onde tiro essa avaliação.

Isso é um gráfico que mostra o número de total “ligados”.

Isso é um número do Ibope.  Os 100 são todas as pessoas, todos os

domicílios com televisão.  Na faixa da 20h às 21h, você tem 65% dos

domicílios em que a televisão está ligada.  Na faixa da 22h às 23h, o

número é de 64,3%.  Há uma variação.  Às vezes, na faixa das 22h

tem mais audiência do que as 20h, mas, basicamente, em termos

gerais, esse é o número.  Na faixa das 23h às 24h, há uma queda, de

fato, de 64% para 54%, mas não é uma queda muito significativa,

uma  queda  da  ordem  de  15%.   Isso  é  geral,  é  o  universo  de

televisões que existem no Brasil, de domicílios por televisão.  Na faixa

da 20h às 21h, 65% estão ligadas; 35% estão desligadas.
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Então, acho que havia uma percepção, percebemos nas

conversas, até com os apresentadores, os diretores dos programas,

de que havia uma faixa muito pior, de que a queda era muito grande.

Há uma queda, mas não acho que seja uma queda...  Não é que

estamos colocando esses programas às 2h da manhã, quando não

tem ninguém assistindo televisão.  Ainda é um público muito alto.  É

uma das faixas ainda em que há mais pessoas assistindo televisão.

Vocês devem ter notado em que há um movimento, o horário nobre

está cada vez mais tarde.  Há um movimento, as audiências, e isso

dá para perceber até pelos investimentos das TVs comerciais,  que

estão  colocando  programas  com  grande  apelo  e  programas  para

grande público, programas caros, cada vez mais tarde.

Quando falei daquela coisa da afinidade do público, vou

mostrar o próximo slide.  No slide anterior, aqui tinha 64%, mais ou

menos.  Essa faixa aqui, dos 64%, mais ou menos 24% é a audiência

da  Globo  que,  nesse  horário,  pelo  menos  na  primeira  meia-hora

desse horário, tem a novela.  Novela é um produto em que você tem

uma  fidelidade  de  público  muito  grande.   O  público  que  está  na

novela dificilmente vai mudar.  Eu não considero que seja um público

disponível.  Na hora em que você leva isso em conta...  Por isso digo

que afinidade maior desses programas...

É óbvio que nesses 54% também têm uma faixa que está

em produtos em que você tenha alguma afinidade, que você tenha

afinidade grande, mas nenhum deles tem o nível de afinidade que a

novela  tem,  e  a  novela  é  um produto  de  segunda  a  sábado.   A

afinidade, a audiência fica ligada na novela de segunda a sábado.  É

muito difícil tirar essa audiência da novela.

Há outros elementos, até de comportamento da audiência

de televisão, que percebemos até em casa.  Nesse momento aqui é o
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momento em que a audiência de televisão tende a ser mais coletiva,

as famílias estão assistindo televisão juntas.  E nesse momento as

famílias  tendem a  optar  pelo  programa que acaba falando  com o

maior número de membros da família.  Quando você vai para a faixa

das 23h, 24h, a audiência de TV tende a ser mais individual, que é o

tipo  de audiência  melhor  para  programas  de reflexão,  até  porque

para acompanhar alguns programas, para acompanhar o Nacif, você

precisa de um nível de concentração no programa muito maior do que

precisa para acompanhar a novela ou o jornal.  Não é à toa que os

jornais são cada vez mais rápidos, com itens cada vez mais curtos,

porque a atenção das pessoas, neste momento, é muito dividida.  As

pessoas  não  têm  essa  disponibilidade  de  atenção  que  têm  no

momento em que o consumo de televisão é mais individual.

Eu queria lembrar uma experiência pessoal.  Quando eu

estudava  jornalismo,  eu  assistia  todos  os  programas  de  debates

políticos  da  televisão,  desde  o  Ferreira  Neto  ao  Henry  Maksoud,

passando pelo Alexandre Machado.  Lembro que tinham duas pessoas

que  estavam  em  todos  os  programas,  uma  era  o  Genuíno  e  o

segundo era o governador Cláudio Lembo, que era figura assídua em

todos esses debates.

Naquela época eu morava numa casa em que tinha uma

televisão só.  Na hora da novela eu não tinha a menor chance de

assistir  nada  parecido.   Todos  esses  programas  eram  na  alta

madrugada.  Não é o que estamos propondo aqui, estamos propondo

11h, que hoje é um dos horários nobres da televisão brasileira.  É o

horário em que você tem o “”The voice Brasil”, “Master Chefs”, é um

horário hoje mais importante do que era até naquela época.

Próximo slide.  Isso aqui é uma outra informação que eu

gostaria de dar a vocês.  Aqui temos “Brasilianas”, “Espaço Público”,
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“Observatório” e “ver TV”, não sei se vocês conseguem ver os nomes.

“Brasilianas”  é  a  faixa  das  22h.   Aqui  são  as  nossas  principais

parceiras de rede.  O que acontece?  As 22h é quando as nossas

principais  parceiras  de  rede,  que  falam  nas  maiores  capitais,

geralmente  têm  os  programas  locais  que  são  tradicionais,  os

programas que eles investem.  O que acontece nessa faixa?  Eles não

carregam a nossa programação ou carregam menos.  Aqui isso é um

exemplo real.  Às 22h, a segunda-feira, no dia de “Brasilianas”, a TV

Cultura e TV Recife estão com a gente, mas a TV Ceará e a Rede

Minas não.  Às 23h, a Rede Minas continua sem a gente, mas a TV

Ceará passa a transmitir o que conteúdo da TV Brasil.   Com essa

mudança, o “Brasilianas” passa a ser exibido também em Fortaleza,

que hoje não é.

Isso aqui é um retrato de como é a grade hoje.  Uma de

nossas propostas é até negociar a transferência.  Hoje temos vários

horários de rede e um é o das 10h às 11h.  Queremos transformar

em horário de rede a faixa das 11h à meia-noite,  para facilitar  o

carregamento  pelas  nossas  parceiras  dos  conteúdos  da  faixa  de

reflexão.  No caso do “Espaço Público”, hoje a única parceira que nos

retransmite  é  Recife.   O  “Espaço  Público”  está  fora  –  hoje  não,

semana passada – de Manaus, Fortaleza, Salvador e de BH.  Com a

migração para as  11h,  a  gente espera que seja  retransmitido em

Manaus,  Fortaleza  e  em  Salvador  também,  porque  hoje  ele  já

retransmite a nossa programação desse horário.  E vamos renegociar

com a Rede Minas para tentar que carregue esse conteúdo também.

“Observatório da Imprensa” é a mesma coisa.  A gente

ganha três praças, perde Minas, mas acho que também é negociável.

No caso do “Ver TV” é parecido com o “Espaço Público”, hoje está só

em São Paulo, Brasília, Rio, que são as nossas transmissoras, e em

Recife.   E  está  fora  de  Manaus,  Fortaleza  e  Belo  Horizonte,  que
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imaginamos  que  imediatamente  passa  a  estar  nessas  praças

também.

Essa foi a lógica da mudança.  Acho que a queda da faixa

de 8h para 11h, ou de 10h para 11h, como vocês viram, o público de

“ligados”  a  queda não  é  tão  grande e  a  gente  acredita  que esse

público tem mais afinidade com esses conteúdos.  Além disso, esses

programas passam a ser mais nacionais simultaneamente.  Alguns

desses programas eram reprisados, alguns na madrugada, alguns em

outros horários, mas não eram transmitidos em rede.

Acho que ainda é muito cedo e a nossa audiência muito

baixa,  então,  na  nossa  audiência  qualquer  fator  externo  tem um

impacto muito grande, mas vou dar exemplo de ontem, do “Espaço

Público”.  Tenho os números de São Paulo e do Rio de Janeiro.  Na

comparação com a semana passada, a audiência do “Espaço Público”

caiu um pouco em São Paulo.  Como falei, nossos números são muito

baixos,  então,  eu  não  gostaria  de  usar  esses  números  nem para

defender minha proposta, nem para atacá-la, mas dão uma indicação

de que a mudança não é tão grande, do ponto de vista da audiência.

Então,  de  fato,  caiu  em São  Paulo,  na  semana  passada,  em que

tivemos 0,14% de audiência, e ontem tivemos 0,05%.  No Rio de

Janeiro, na semana passada, às 10h da noite, faixa das 10h, tivemos,

0,07%, e ontem, às 11h, tivemos 0,37%.  Então, teve uma queda de

50% em São Paulo, mas teve um aumento na casa dos 500% no Rio

de Janeiro.

Não  acho  que  esses  números  devam  ser  lidos

literalmente, mas eles nos acalmam um pouco, pois nos mostram que

o estoque de audiência  é  um pouco menor,  de  fato,  é  um pouco

menor,  mas  há  outros  fatores  importantes,  e  um  deles  que  eu

gostaria de lembrar, para além dos programas em si, é a coerência, a
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fluidez da grade, que é uma coisa importante.  Se queremos construir

uma TV forte, relevante, que fale com mais pessoas, é uma coisa que

a gente deve levar em conta.

Próximo.  Aqui uns dos novos programas.  Não falei do

“Fique Ligado”, que é um programa que a gente criou em São Paulo

e, de novo, na busca dessa horizontalidade da grade nesse período.

Então, um programa de segunda a sexta.  Ele é um programa que

mescla informação, variedades e entretenimentos.  Ele é feito pelo

jornalismo, mas não é um programa clássico de jornalismo.  A ideia é

que seja um programa com notas leves, com informações curiosas,

com muita coisa de cultura e que a gente traga para esse programa

as  informações  mais  de  rádio  News,  por  meio  da  interação  do

apresentador com os nossos apresentadores do jornal noturno e com

os nossos repórteres na rua.

E é um programa que, a ideia dele, do ponto de vista de

conteúdo,  é  trazer  informação  para  um  público  que  não

necessariamente  vai  assistir  um telejornal  tradicional.   A  pauta  é

diferente, é mais de cultura, entretenimento, variedades.  Há várias

entradas ao vivo e nessas ao vivo o apresentador trata dos assuntos

que eventualmente estariam na pauta do “Repórter Brasil”, mas são

tratados mais na interação do apresentador com o repórter.  É um

programa que eu chamaria mais de variedades.  Do jornalismo ele

tem a temperatura, o rigor, mas tem uma pauta muito mais ampla.

É  um programa  que  estamos  fazendo  ao  vivo  de  São

Paulo.  Basicamente, estamos fazendo com a equipe de “Para Todos”

e suspendemos o “Para Todos”.  A nossa ideia é tentar fazer o “Para

Todos”, que é um programa que traz mais música regional e local,

com a rede, tentar negociar com a rede, oferecer para a rede e fazer

uma parceria com alguém da rede para manter o programa no ar.
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Próximo.   Aí  algumas  outras  novidades  da  grade.

“Guilhermina e Candelário” é uma série infantil que estreia segunda-

feira, no Dia da Criança.  É uma animação colombiana que traz dois

personagens, duas crianças negras.  Estamos fazendo uma ação de

divulgação pelo país com a SEPPIR.  Com a SEPPIR continua, até a

Jikulumessu eles estão pagando metade da novela.  A “Windeck” eles

pagaram a novela  inteira.   Dessa  vez,  até  por  conta  da  restrição

orçamentária  a  que  todo  mundo  está  sujeito,  negociamos  e  nós

pagamos metade da novela e eles pagam metade, mas continuamos

com a parceria.  Aqui a “República do Peru”, que passamos por esse.

Aqui  o  novo  visual,  não  sei  se  vocês  já  tiveram

oportunidade de ver, mas estamos buscando rejuvenescer a imagem

da  TV.   Então,  estamos  com  cores  mais  fortes,  com  algumas

mudanças  de  fontes  e  buscando  uma  linguagem  mais  dinâmica,

buscando comunicar.

Esta era a apresentação que tinha a fazer e estou à 

disposição de vocês.

As  grandes  mudanças  são  mais  na  faixa  noturna,

achamos que ainda tem uma parte da faixa noturna, que é entre o

Sem Censura e o Fique Ligado em que temos que trabalhar. O fim de

semana ainda temos que trabalhar alguma coisa também.

Há  futebol  demais  na  grade?  São  quatro  competições

diferentes. São várias competições, mas não são tantos jogos, são

três, quatro jogos por semana.

CONSELHEIRO  CLÁUDIO  SALVADOR  LEMBO –  Tem

muito futebol na grade e há vários esportes.
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O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor  Presidente)  –  A

intenção é que continuemos com bastante futebol, mas corra atrás de

outros esportes também.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Daqui

a pouco é só bola na rede.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Posso

complementar alguma coisa que faltou?

Sobre a grade infantil,  assinamos, esta semana, com a

Adriana Calcanhoto, que vai fazer o Partimpim. Em breve ela estará

no ar, essa é uma notícia em primeira mão. Estamos trazendo uma

pessoa  superconceituada,  próxima  da  criança,  que  vai  ajudar  a

alinhavar esses produtos muito bons que já temos no infantil.

Vamos criar  um programa de debate  mais  forte ainda,

para criar  essa faixa de reflexão com bastante debate e o debate

LGBT, que será na terça-feira, pretendemos lançar bem rápido.

E  queria  fazer  um  pedido  aos  gloriosos  amigos  do

Ministério da Cultura, que essa faixa de teledramaturgia, adulto e tal,

comprar novelas angolanas, latino-americanas, coisas adultas, sérias

e tal. E vamos fazer novelas brasileiras públicas. É que não temos

recurso para fazer isso. Se conseguíssemos parte desse recurso por

aí poderíamos fazer muito sucesso.

É isso. Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vou passar a palavra para os conselheiros. O Conselheiro

Takashi  é o primeiro,  Heloisa,  Ana Veloso,  Paulo,  Mário,  Joel  Zito,

Rosane, Eliane e Henderson.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Inicialmente, gostaria

de parabenizar toda a equipe da EBC pelas mudanças.

Vejo que várias solicitações que o Conselho fez, o pessoal

que  participou  dos  seminários  fez,  várias  dessas  demandas  estão

incorporadas, então realmente é muito bom. Só que quando vemos o

resultado pronto ficamos com algumas dúvidas. Caramba, acho que

não  pensamos  em alguns  detalhes.  E  aí  gostaria  de  colocar  uma

demanda para a nossa Ouvidoria. Temos uma programação infantil de

excelente qualidade, só que está lá a criançada brincando na sala,

assistindo  televisão  etc.,  de  repente  abre  a  porta  e  entra  uma

repórter e fala: notícias de Brasília, da Dilma, mudança ministerial

etc. e tal. Daí, fecha a porta, a criançada fica um olhando para a cara

do outro. Quem é essa moça, o que ela falou?

Então,  gostaria  de  pedir  para  a  Joseti,  com  essa

experiência  na  área  educacional  com crianças  e  jovens,  um olhar

crítico, uma atenção, para ver como vocês estão interpretando essa

inserção do noticiário entremeando a programação infantil.

Foi essa a única dúvida que fiquei. Obrigado.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

– Acho que vai ser uma boa experiência a questão do jornalismo,

acho que a ideia do jornalismo local é muito importante, talvez tenha

o efeito que queremos.
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Mas tenho algumas dúvidas. Não consigo entender bem o

que queremos com a EBC. Vou explicar melhor. Seria bom definirmos

o que queremos com a EBC, para poder lidar com o conteúdo. Por

quê? Sou absolutamente favorável  a que melhoremos a audiência.

Acho que temos de melhorar. Daqui a pouco ninguém vai ver mais a

televisão. Mas acho que temos de ter um tipo de programação que

defina  como  vamos  melhorar  essa  audiência  e  por  que  vamos

melhorar  essa  audiência.  E  aí  me incomoda profundamente  essas

séries importadas. Muito. Por algumas razões. Primeiro, este país tem

uma história extraordinária. As pessoas têm demonstrado cada vez

mais  que  querem  conhecer  essa  história.  Essa  história  tem  uma

diversidade  e  uma  pluralidade  imensa.  Não  é  possível  que  essa

estrutura gigantesca que tenho aqui não seja capaz de produzir nem

que seja série curta sobre essa história, de forma inteligente, com

uma linguagem nova, acessível, sem perda de conteúdo e que conte,

seja do ponto de vista da história do país, da história eu conheço um

pouco,  mas seja  do ponto de vista da cultura,  do comportamento

deste país. Temos arquivos formidáveis, material fotográfico incrível.

O  daqui  é  inacessível,  mas  existem outros  arquivos  com material

documental da melhor qualidade. Por que vou importar uma série,

com  todo  respeito,  de  Angola?  Não  consegui  entender  isso.  A

apresentação é ruim do ponto de vista  da tecnologia  que tem no

Brasil.  Somos  capazes  de  ter  uma  linguagem  televisiva  boa.  Os

grandes  canais  internacionais  estão  contratando  equipe  de

pesquisador no Brasil para fazer minisséries sobre a história do Brasil.

Por  que  não  podemos  fazer?  Não  tem  jeito  de  construir  uma

linguagem, o que queremos com isso?

Acho  que  podemos  fazer  uma  coisa  que  tem  a  ver

conosco e levar um tipo de conhecimento, de linguagem estética e

tecnológica que seja mais interessante para chamar o público nosso.

Essa é a minha grande crítica. Acho lamentável que trabalhemos uma
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tv pública com essa estrutura, com essa competência instalada neste

país, no momento em que estamos vivendo, dessa forma.

Outra coisa, queria saber se vai haver mudança, porque

essa não ficou clara para mim, no Caminho da Reportagem, que é um

programa que acho importante.  Queria saber se vai  se manter do

ponto de vista da linguagem, do temário e tal. E a outra coisa que

queria saber é que filme, ou que minissérie é essa, quem é o diretor

sobre a canção brega, que acho até que é uma boa ideia, mas queria

saber quem é. Aí é uma curiosidade.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Boa tarde a todos e todas. A minha pergunta vai no sentido de

elucidar, porque assim quando foi colocada no ar a novela Windeck o

conselho fez várias questões e recomendações. Gostaria de saber, a

exemplo  de  Windeck,  se  essa  novela  que  vai  ser  colocada no  ar,

Jipulumessu,  se  vai  ter  grupo  focal  com  pessoas  do  movimento

negro,  pesquisadores  e  pesquisadoras  etc.,  como  foi  feito  com  o

Windeck. Se vai  ser apresentada, para que essas pessoas possam

colocar suas posições, avaliar, enfim, porque no caso anterior nos foi

informado que foi  feita  uma escuta e gostaríamos de saber  como

chegou a ser  colocada na grade de programação a proposta,  e  a

gente questionou e foi informado que houve esse procedimento, que

consideramos importante.  Gostaríamos de saber se está planejado

também fazer, para que o movimento possa se colocar e fazer suas

observações com relação ao conteúdo etc.

Uma  outra  questão,  que  essas  mudanças  sejam

localizadas no plano de trabalho para podermos acompanhar.

Entendi as argumentações para a mudança da faixa das

11  horas,  do  Observatório  da  Imprensa  e  dos  outros  programas.

Agora, o Ver TV, que na minha concepção é um programa fantástico,
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queria saber em relação ao domingo, porque particularmente achei

muito ruim ter ido o Ver TV para 11 horas da noite do domingo. E se

há possibilidades de reprises como já aconteceu outras vezes.

São essas as questões.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –

Realmente quero parabenizar os organizadores dessa nova fase da

EBC, TV Brasil, porque há muitos anos não víamos mais a grade de

programação. Comentava com o Rogério Brandão, lá no Rio, na Fox,

que há tempos não era mostrada para os conselheiros a grade de

programação. Depois de alguns meses ela começou a aparecer nos

nossos e-mails, mas agora foi muito bem explícito aqui. Isso para

mim  já  é  um  grande  progresso.  Não  vou  entrar  no  mérito  da

discussão hoje dos conteúdos de um por um dos filmes e episódios

das séries, porque estão começando, então não vou prejulgar, mas

devo  dizer  que  só  o  fato  de  apresentar  a  grade  foi  um  grande

trabalho.

Apenas  tenho  uma  ressalva  e  gostaria  que  fosse

respondida por que estamos retransmitindo programas da TV Cultura

de São Paulo. O Café Filosófico, por exemplo, sinceramente aquilo ali

até  na  TV  Cultura,  até  para  estudantes  de  filosofia  era  difícil  de

entender, dados os gênios de São Paulo, muitos deles, então acho

que não caberia isso, mas, enfim, deve haver um motivo de ordem

técnico ou superior, sei lá.

Mas parabenizo o fato de estarem apresentando e peço

que  sempre  que  apresentem,  reapresentem,  para  que  possamos

acompanhar, como falou a Conselheira Ana, que reapresentem para

nós sempre o acompanhamento dessa grade, porque um dos nossos

objetivos é esse aqui, é a grade, não é fazer grandes discussões de

altas teorias de comunicação, vamos deixar isso para os altos fóruns.
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Obrigado.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Inicialmente queria falar sobre a questão do humor. Parabenizo pela

existência de um programa de humor, já se contempla. Esperamos

que continue. É importante a ousadia, experimentar, um laboratório,

vamos ver no que vai dar, esperamos uma forma positiva.

Agora, faço uma pergunta também em relação à ousadia:

há  possibilidade,  não  digo  agora,  mas  quando  a  nossa  situação

melhorar, de se fazer conjuntamente alguma teledramaturgia Brasil e

Angola,  por  exemplo?  Parece-me  que  já  houve  um  plano  nesse

sentido, não sei se foi abandonado. Estive numa solenidade no Rio de

Janeiro onde se falou dessa possibilidade. Duas atrizes do Windeck

estavam se apresentando e se falou da possibilidade de se fazer algo

conjunto Brasil e Angola.

Também quero parabenizar em relação à América Latina.

A integração se dá também pela cultura. É muito importante isso e

esperamos que tenha continuidade. Pela América Latina tem muita

coisa,  tem  Argentina,  tem  Uruguai,  tem  muita  coisa  para  ser

apresentada que desconhecemos, porque até bem pouco tempo nós

brasileiros vivemos de costas para a América Latina. Mas parabenizo

pelo fato de a TV pública estar voltada para essa integração, que é

muito importante.

Agora, até discordo em relação ao que você falou, deve-

se fazer coisas do Brasil  também, agora, Angola está presente no

Brasil  também. Temos que nos integrar também com a África. Por

que não? É uma forma também de se conhecer. Acho que o Windeck

teve  um grande  mérito  para  o  movimento  negro,  com os  nossos

irmãos negros, que se viram na televisão. Isso acontece muito pouco

na televisão brasileira. Temos que conhecer também a África.
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É isso, precisamos ousar.

CONSELHEIRO  JOEL  ZITO  ARAÚJO –  Essa

apresentação e o debate aqui me lembrou Roberto Jeferson falando

para  o  José  Dirceu,  que  o  José  Dirceu  despertava  nele  os  mais

primitivos instintos. No caso, desperta meus instintos, mas não são

os mais primitivos, fiquem tranquilos.

Quero elogiar. Sinto uma dinamização mesmo necessária,

gosto do que vejo e gosto da tendência que se aponta no que foi

apresentado  no  sentido  de  tornar  uma  TV  mais  moderna,

encontrando o público. E sinto,  mais do que isso, nessa busca do

encontro  do  público,  uma  intencionalidade  de  encontrar  uma

audiência negra. Então vocês estão de parabéns por isso.

A minha crítica maior é que acho que nós como conselho,

apesar de eu entender o timing de TV, as urgências da TV, mas acho

que nas próximas mudanças o Conselho deveria ser consultado antes,

para  poder  participar,  para  aumentar  a  sincronicidade  de

pensamentos entre o Conselho e a Diretoria.

É a única crítica  que faço,  mas no sentido propositivo,

porque é muito  evidente  a  boa intenção e  também é muito  claro

essas urgências da dinâmica da TV.

Agora,  queria  falar  especificamente  me reportando  aos

comentários  da  Conselheira  Heloisa  Starling.  Acho  que  o  nosso

grande problema no Brasil é a falta de compreensão do universo da

população negra. Você tem uma inteira ausência de representações

sobre  África  que quebre  os  paradigmas  que  foram construídos  ao

longo da história, como África o campo da primitividade, o campo do

atraso e por aí afora. Esse é o grande valor do Windeck. Essa é uma
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iniciativa tão barata para a TV Brasil num momento de crise, é uma

iniciativa importante do ponto de vista da população negra.

Então  estou  frontalmente  em  desacordo  com  você,

embora eu concorde que um dos caminhos é o que o Conselheiro

Mário  fala,  acho  que  temos  de  apontar  com  urgência  para  a

construção de projetos de parceria com a África, não só com Angola,

tem  outras  realidades  da  África  que  até  gosto  mais,  tenho  mais

problemas com Angola do que com a maior parte dos países africanos

do ponto de vista dos valores culturais de Angola neste momento.

Mas acho que temos de buscar a construção de uma telenovela ou de

minisséries com a África no futuro.

Mas acho que está de parabéns, especialmente de colocar

nessa faixa das oito e vinte da noite,  acho que é um acerto para

ajudar na construção de audiência negra para a TV Brasil. A outra

telenovela que vem pela frente, acho que é correta a alternativa de

repetir às oito e pouco, para dar tempo para consolidar e trazer um

produto novo. O que gostaria de acrescentar é que acho que a faixa

da manhã e a faixa da tarde, que busca as crianças, deveria também

buscar  as pessoas  que ficam em casa nesse período.  Acho que a

repetição do Windeck às duas da tarde, por exemplo, aquele horário

pós-almoço,  que minha mãe acaba de fazer  almoço e resolve ver

televisão e dar aquela dormidinha, é o período que combina o sono

dela  com  a  televisão,  mas  o  Windeck  seria  interessante  de  ser

colocado na grade das duas, disputando essa audiência que fica em

casa, as crianças e as mulheres, as pessoas que ficam em casa nesse

horário.

Na faixa de reflexão, acho que tinha de se apostar em um

dia da semana voltada também para a audiência negra, com uma

produção de fora e de dentro. Por exemplo, trazendo filmes africanos,

filmes norte-americanos, caribenha, europeia, negra, nesse horário.
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Tínhamos  que  ter  uma  segunda  negra,  uma terça  negra  ou  uma

quarta negra, uma quinta negra, ou um sábado negro, talvez. Não

estou propondo na sexta, mas acho que uma das noites tinha de ser

uma faixa voltada para a reflexão da questão racial no Brasil e uma

faixa voltada para o fortalecimento da identidade negra.

O  meu  lado  também como  produtor  independente  me

leva a propor que num futuro próximo, numa parceria com a Ancine,

deveríamos trabalhar também nessa faixa noturna de lançamento de

filmes nacionais, não só de comprar filmes que já estão aí há dois,

três anos, que estrearam três anos atrás. Acho que tinha de ter uma

ousadia de assegurar que a primeira janela depois da sala de cinema

fosse a TV Brasil  nesse horário. Acho que é possível uma parceria

com a Ancine no sentido de a EBC, a TV Brasil ser copatrocinadora

desses  filmes.  Uma  entrada  de  30%,  25% do  valor  de  um filme

desses  assegura  que  a  primeira  janela,  é  uma  janela  imediata,

porque todos sabemos que o tempo dos filmes brasileiros na sala de

cinema  é  curtíssimo,  então  o  cara  batalha  para  lançar,  fica  duas

semanas em cartaz e depois acabou. Então acho que a TV Brasil, em

acordo  com Ancine,  em acordo  com o  fundo  setorial  participa  da

produção desses filmes. Por exemplo, estou comprando a primeira

janela pós-cinema, imediata, três meses depois, aproveitando o bafo

nos jornais, aproveitando o bafo dos festivais, aproveitando esse tipo

de mobilização pública vai estar na TV Brasil. Acho que isso vai ser

uma grande parceria com a produção independente do Brasil, vai ser

também uma forma de criar  uma audiência  muito  rica  para a  TV

Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Estou fazendo vista grossa para o resto da pauta, mas acho

que temos que dar uma acelerada.
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CONSELHEIRO  JOEL  ZITO  ARAÚJO –  Existe  uma

enorme invisibilidade  na  área  do  jornalismo  e  na  área  do  debate

político  nacional  de  pensadores  negros,  pensadores,  artistas,

formadores de opinião, jovens que formam opinião sobre a juventude

negra  hoje  no  Brasil  e  uma  série  de  pensadores,  desde  os  mais

antigos aos mais novos. Acho que tem que ser um compromisso do

jornalismo da EBC de colocar lá no banco de fontes, Ricardo, uma

lista, tenho 30, 40 bons nomes, ir revezando essas 30, 40 pessoas.

Acho que tem que fazer parte da TV Brasil dar visibilidade a essas

pessoas que fizeram tanto, que asseguraram cotas, tantas coisas na

sociedade brasileira.

É isso. Obrigado.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Primeiro,

também faço  coro  com os  demais  conselheiros  em parabenizar  o

esforço  dessa  nova  construção,  porque  sempre  quando  se  tenta

readequar,  reconstruir  você  está  sempre  fazendo  no  intuito  de

acertar. Parabenizo a equipe que se envolveu.

E trazer algumas reflexões, que podem soar como crítica,

mas no sentido do processo da construção. Uma delas, quando você

falou da construção do grupo de trabalho que fez todo esse processo

de construção e trabalho.

A impressão que tive, talvez eu não conheça quem são as

pessoas que estão no processo de trabalho, mas me parece que o

grupo de trabalho só foi de pessoas da chefia, perguntar se teve mais

participação dos trabalhadores no processo do dia a dia, como é que

envolve as pessoas. Porque acho que às vezes há uma dificuldade,

inclusive já falei isso pessoalmente em alguns outros espaços, parece
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que há dificuldade de relacionamento com os trabalhadores da casa e

acho que temos que construir espaços maiores de dirimir isso. Como

melhorar nesse sentido?

Também nessa linha, parece-me que todos os que vão na

tela, todos os que aparecem na televisão também são pessoas de

fora da casa. Se existe uma possibilidade de fazermos uma análise ou

não de quem é da casa.

Dialogando com a fala do que foi a questão racial,  que

acho uma questão importante e fundamental, trazer novelas, filmes,

tudo isso é importante. Agora, não tem nem um apresentador,  de

fato, negro que ocupe um espaço de importância e relevância. Tem

que fazer reflexão, mas também a ação prática.

Às  vezes  acho  que  a  imprensa,  que  o  espaço  da

comunicação não trabalha,  porque é muito  difícil  ver  o mundo do

trabalho na comunicação, muito difícil. Mundo do trabalho, espaço do

trabalho,  as  discussões  do  mundo  do  trabalho,  as  relações  do

trabalho.  Quando  é  que  elas  aparecem?  E  todo  mundo  trabalha,

independentemente  do  espaço  onde  atua,  as  consequências,  as

relações, todo mundo está no espaço do trabalho. Esse espaço você

não vê na mídia, só quando tem uma greve. Não estou dizendo aqui

que  tem que  fazer  um programa especial  disso,  mas  acho  que  o

mundo do trabalho tem de estar mais no espaço, porque as pessoas

trabalham, as pessoas vivem desse suor e não consigo sentir isso

palpável. Acho que é uma angústia que tenho e apenas queria trazer

esta reflexão.

Outra coisa, você tem um plano de trabalho a, b, c e d,

coisas que as decisões têm que ser rápidas, porque se perde o tempo

desse  processo  de  decisões.  Mas  com  essas  decisões  tomadas

recupera e recompõe o processo do plano de trabalho apresentado.

Esse é um cuidado que precisamos trabalhar para ter. Começamos o
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ano com um plano de trabalho, estamos na metade de um processo e

estamos trocando os pneus com o carro andando. Comunicação é isso

mesmo, televisão é isso mesmo, não dá para parar para fazer todo

esse  processo,  é  dinâmico.  Então,  como  podemos  ajudar  melhor

nesse timing, nesse processo de construção.

Mas são apenas reflexões no sentido de ajudar, fico muito

feliz  com  o  processo  que  estão  estabelecendo  e  esse  nova

possibilidade de avanço e aumento de audiência.

Por  último,  qual  a  estratégia,  porque  não  adianta

fazermos  uma  mudança  de  grade,  mudar  todo  um  processo  de

construção se também não temos uma estratégia de divulgação. Qual

é a estratégia que vamos construir de divulgação, de chamada para

essas mudanças? Não só para essas mudanças, para aquilo que é o

papel da EBC, que acho importante.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Boa

tarde. Quero dar os parabéns também. O Américo, logo que chegou,

ainda antes de diretor-geral, um dos primeiros comentários que fiz

com  ele  foi:  bem-vindo  aos  nossos  castelos.  A  EBC  é  cheia  de

castelos  e  faz  disso  um  bicho  de  sete  cabeças.  E  aí  vejo  a

apresentação do Asdrúbal colocando logo de cara a integração entre

portal  e agência.  Quando fala dessa integração,  vejo que tem um

trabalho de acabar com os castelos. Quando fala da TV Brasil, vejo a

discussão  de  conteúdo,  com  jornalismo,  com  programação,  com

pesquisa, com grupo focal, com um trabalho de reflexão, que é uma

construção coletiva fica  bastante  positivo.  Menos castelos  na EBC,

então tenho muito que parabenizar,  acho que é um dos principais

desafios aqui dentro.

Se  já  estamos  conseguindo  derrubar  castelos,  gostaria

que começássemos a construir pontes. E a ponte é essa questão da
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Rosane  com  os  trabalhadores.  Hoje  saiu  o  Pedro,  que  é  um

supercolega aqui em Brasília, ficou frustrado porque a apresentação

não foi pela manhã, porque ele queria saber o que está acontecendo.

Acho que esse é um sentimento que trago dos trabalhadores, não

sabemos o que está acontecendo. Ficamos sabendo de orelhada. É

muito ruim não saber o que está acontecendo, é muito ruim não estar

participando.

E aí tem uma preocupação, essa é muito ruim, falo aqui

no Conselho desde que entrei, que quando colocam na gente o rótulo

de  incompetente,  qualquer  rótulo,  é  muito  mais  barato  ser

incompetente, isso desestimula, é fácil.  Acho que todo mundo não

quer esse rótulo e tem um sentimento, que tenho de trazer aqui, que

não tem essa participação. É fácil falar: a gente está aqui há muito

tempo,  por  que  não  fizeram  antes,  sendo  que  sempre  teve  uma

ansiedade de fazer.

Portanto,  peço  que  a  próxima  etapa  agora  seja  de

construir  pontes,  integrar  as  equipes,  os  trabalhadores  nesse

processo.  Acredito  que  as  pessoas  ao  estarem mais  integradas  e

participando  vão  poder  contribuir  mais  e  fazer  uma  coisa  mais

bacana. Por exemplo, Fique Ligado, que é um programa novo.

Eu tinha até questionado o nome, Ricardo, Fique Ligado,

que me remete à década de 90, interativo, até perguntei e queria

saber um pouco.

Por exemplo, gostaria de saber se o processo de seleção,

acompanhei  também  de  orelhada  lá  em  São  Paulo,  porque  não

vieram  grandes  informações  para  mim,  tampouco  para  ninguém,

sabíamos mais dos corredores, queria saber, da equipe do Para Todos

no  Fique  Ligado,  se  foi  oferecido  oportunidade  para  que  eles

estivessem no vídeo,  se foram testados.  Eu tinha críticas ao Para

Todos, acho que tinha lá alguns problemas, acho que também tinha
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grandes méritos, uma equipe bastante envolvida e que brigava para

fazer uma pauta cultural que não se restringisse aos negócios, a esse

mundo do mercado de cultura e eu sempre olhava aquele Para Todos

e falava: temos uma pessoa aqui dentro, que é uma poetiza, que

escreveu  um  livro,  que  é  uma  sergipana,  que  tem  um  formato

completamente diferente e que de repente nunca teve oportunidade

de ser testada.  É  negra,  aquele cabelo  enorme...  Joana Corte,  se

estiver me ouvindo, é para você que estou falando. E que nunca teve

oportunidade de ser testada. Essa mulher imprime bem no vídeo, ela

tinha muito mais a ver com o que era o Para Todos do que a pessoa

que estava ali, dentro de um padrão que a gente sempre teve.

Então,  gostaria  muito  de  saber,  primeiro,  se  essas

pessoas tiveram oportunidade, as pessoas que estava na equipe do

Para  Todos,  de  fazer  testes  e  de  sair  o  rótulo,  se  tiveram

oportunidade de avançar.

Essa é a primeira questão.

Agência,  portal,  achei  bacanas  os acordos,  os avanços,

essa questão do e-mídia, o UOL, o IG. A pergunta que surgiu entre os

trabalhadores, talvez até já esteja respondida, software que poderiam

enviar essa questão sem necessidade do contrato, se isso não poderia

ampliar ainda mais, é uma das questões que apareceu.

Outra  questão  foi  PSI  para  correspondentes  nacionais.

Acho que é um avanço, é bastante interessante, mas restam dúvidas

de questões trabalhistas, vamos ao mundo do trabalho, fica pouco

clara essa questão não apenas da multimídia, que acho que temos de

avançar mesmo, mas num supermídia, e como que é a remuneração,

tem  muita  dúvida  dos  trabalhadores  sobre  a  questão  de

remuneração,  de  reconhecimento  de  trabalhos  especializados  para

além  do  texto,  se  amplia,  tem  várias  dúvidas  sobre  a  questão

trabalhista, desse repórter que vai fotografar, que vai filmar, gravar
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para a TV, vai descrever para a agência, enfim. Há muitas dúvidas

dos trabalhadores em relação a isso.

E  há  muitas  dúvidas  também em relação  à  estrutura.

Como  as  pessoas  se  locomovem na  cidade,  onde  que  elas  ficam

locadas,  também  são  questões  que  vocês  poderiam  estar

respondendo, os parceiros. Usa o carro dos parceiros, não usa, enfim,

são  questões  com  muitas  dúvidas,  que  se  já  estivéssemos  com

pontos construídas eu nem precisaria estar trazendo aqui, Américo.

Gosto muito, Luiz, acho que temos uma invisibilidade de

África, acho muito melhor estarmos vendo África do que as novelas

italianas. A Globo já faz muito novela com os italianos. Gosto muito

da ideia do diretor da redação, é muito bacana.

A  minha  dúvida  é:  há  programas  que  acreditei  que

fossem  entrar  nessa  faixa  das  22h,  que  está  entrando  National

Geographic  e  BBC,  enfim.  Esse  horário  das  22h  que  eu  estava

apostando que, junto com Samba na Gamboa, continuaríamos com

Arte  do  Artista,  que  sempre  foi  um  programa  que  nos  parecia

bastante interessante. Assusta-me ver o Arte do Artista à meia noite.

E entrar a BBC ou a Nacional Geographic aqui nesse horário. Tem o

Estúdio  Móvel,  também  está  indo  para  meia  noite?  Esses  outros

programas que já tínhamos e que têm uma tradição, para onde é que

eles estão indo, se isso já está definido, o que baseou a decisão de

colocar?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Para  podermos  avançar,  vou  pedir  para  não  entrar  em

programas específicos assim. Dúvidas de argumentos, vamos dizer,

mas não entrar em programas específicos senão não iremos avançar.

Depois podemos até abrir pontes diretas nesse sentido.
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CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Fico

feliz com o Guilhermine e Candelário chegando aí, mas lembrar que

temos o Sandro, lá no Rio de Janeiro, funcionário da EBC, selecionado

num processo do Ministério da Cultura, que está fazendo desenho

animado nacional, com tema negro, com música brasileira negra e

que pode entrar  na nossa faixa infantil.  Sandra,  também foi  para

você.

Era isso.

CONSELHEIRO  ENDERSON  ARAÚJO  DE  JESUS

SANTOS –  Quero  parabenizar  também pelas  mudanças.  Desde  a

primeira reunião que fiquei entusiasmado com o Américo, ele queria

fazer algumas mudanças que também sugeríamos. Mas tenho aqui

algumas sugestões e críticas também construtivas.

Concordo  com  a  Rosane  e  trago  também  essa

preocupação de que a gente não tem uma gama de âncoras negros

nesses programas, acho que a única que temos dentro da TV Brasil é

a Luciana Barreto. A gente precisa trabalhar mais isso.

Fico um pouco meio desacreditado em trazer a Adriana

Calcanhoto para falar para crianças também, porque lá temos uma

experiência numa TV privada, com a Carla Peres, que é uma coisa

muito forçada e que as crianças não assistem. Meu medo é de ser

também forçado e não dar certo.

Sobre  a  faixa  negra,  que  o  Joel  Zito  fala,  também

concordo. O que a gente tem hoje na TV Brasil  são os programas

Windeck, Guilhermina, temos a Luciana Barreto no Repórter Brasil,

mas precisamos ter mais corpos negros na frente da tela. Isso me

remete muito que parece que a EBC não tem jornalistas negros para
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estarem  apresentando  um  programa  na  frente  da  tela.  Sobre

Guilhermina  e  Candelário,  seria  importante  também  trabalharmos

com cros mídia. Eu tinha conversado ontem com o Guilherme, uma

conversa  paralela,  e  uma  sugestão  é  que  em  Salvador  estamos

fazendo cinema rodando nas comunidades e queríamos lançar dia 12

o Guilhermie e o Candelário. Quando falamos em cros mídia, é o que

a mídia privada faz muito, que é fazer bonequinhos, adesivos, para

que as crianças inteirem, quando ela pegar o bonequinho, mãe, quero

assistir e tal. Muito se faz isso nas escolas. As tvs privadas vão para

as  escolas  vender  esses  programas  infantis.  Por  que  não  irmos

também? Não só na comunidade, mas fechar uma parceria, já que

está  em  parceria  com  a  SEPPIR,  mas  fechar  uma  parceria  com

governo do estado para usarmos a sala Valter da Silveira, que é uma

sala  de  cinema  do  estado  e  fazer  uma  sessão  de  exibição  para

escolas municipais, para que as crianças possam ir assistir. A gente

precisa fazer com que as pessoas entendam o conteúdo.

Para  finalizar,  há  duas  coisas  que  me  preocupam,  a

juventude e a cultura de periferia, pank, rap, que entra í, que não vi.

Acho que vou ter que falar isso em todas as reuniões, cobrar isso,

onde está a juventude na programação da EBC, que a gente procura,

entra, sai molhado e não acha.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Esse é o seu papel aqui. É exatamente para isso que você

está aqui.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  E

uma sugestão, que acho que contemplará a Conselheira Letícia, faz

um programa com duas jovens, uma indígena e uma negra, a gente

consegue  matar  vários  coelhos,  nada  contra  os  coelhos,  só  uma
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metáfora, conseguimos falar de identidade, falar de gênero, falar de

raça,  falar  de  culturas  predominantes  e  conselheiros  falar  de

minorias,  a  gente  consegue  colocar  na  tela  da  tevê  todas  essas

representações.

Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Adriano, depois Letícia, depois vou passar a palavra para a

Heloisa de novo, que ela está inquieta e, por último, a Rita.

Adriano, por favor.

O  SR.  ADRIANO  DE  ANGELIS (Representante  do

Ministério da Cultura) – Boa tarde para todas e todos. Primeiro, o

Secretário Pola, que estava no período da manhã, precisou ir para

outro  compromisso.  Como  nós  dois  representamos  no  Conselho,

estou aqui então representando o Ministério da Cultura.

Quero fazer coro nesses parabéns à nova diretoria. Pode

parecer meio formal colocar isso, mas acho que é muito bom ver, em

tão pouco tempo, a nova diretoria apresentando resultados fortes,

impactantes  e  com extremo profissionalismo  e  sensibilidade  social

impressa nessa apresentação. É louvável e boa parte das reuniões do

Conselho que acompanhei, não só dessa gestão, mas também das

outras,  esperávamos  uma  postura  mais  ousada,  mais  forte  em

relação  a  algumas  mudanças  necessárias,  conforme as  que foram

apresentadas hoje, acho isso louvável e tem que ser parabenizado.

Obviamente há muitos pontos que estão em questão, um

momento de mudanças da TV e de outras mídias da EBC. É natural e

é bom que venha com essa força no Conselho e queria só reforçar
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que sinto o Conselho, neste momento, como em outros momentos

importantes da história do Conselho, com muita vontade de debater

mais e aprofundar essas questões, porque, no fundo, é claro que há

outras questões administrativas, estruturantes, de infraestrutura, que

são essenciais, mas debater o conteúdo e o modelo de produção do

que de fato vai para a casa das pessoas, o que chega até as pessoas,

seja porque mídia for,  é instigante porque é, em última instância,

onde  se  realiza  a  missão  da  Empresa.  Espaços  como  esses  de

debates mais aprofundados sobre a programação, sobre o conteúdo,

para o Conselho é muito bom e muito louvável.

Entrando rapidamente em alguns pontos que também tem

rebatimento direto nas políticas do Ministério da Cultura, e não só nas

políticas, mas no olhar do Ministério sobre conteúdo e programação,

queria chamar atenção para cinco pontos: o primeiro diz respeito à

questão  da  relação  de  coprodução  ou  conteúdos  com  os  demais

países de cooperação sul-sul (vamos colocar nesse aspecto). Aqui foi

abordada a questão das coproduções ou conteúdos sul-americanos,

latino-americanos  e  com  países  africanos.  No  que  diz  respeito  a

conteúdos  latino-americanos  e  sul-americanos  em  particular,  acho

que tem dois aspectos: um é que temos alguns acordos e projetos

que estimulam esse tipo de ação, com recursos destacados para isto

e que poderíamos aperfeiçoar, para cumprir parte dessa missão que

vocês colocam de encher faixa de programação com essa natureza.

Ou  seja,  coproduções  seja  da  teledramaturgia,  seja  de

documentários,  em relação a coproduções ou conteúdos de países

sul-americanos, latino-americanos, assim como africanos. Acho que

uma segunda questão aqui, a EBC, e obviamente não posso me furtar

a  isso,  alguém  que  esteve  aqui  no  passado,  especialmente

trabalhando  nessa  área  de  cooperação  e  coprodução  latino-

americana, a EBC tem uma expertise e uma rede de contatos muito

potente na América Latina. Quando vocês falam em teledramaturgia e
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documentário, sei que algo disto já está na tela e nas mídias, não só

na  tela,  a  própria  agência  tem  uma  relação,  mas  há  algumas

experiências que são muito exitosas hoje, referências para o mundo,

por  exemplo,  na  Argentina,  na  Colômbia,  na  Venezuela,  que  têm

conteúdos  de  extrema  qualidade,  reconhecimento,  prêmios  e  que

poderiam  agregar  muito  nesta  perspectiva.  Acho  que  podemos

contribuir  nesse  sentido,  o  Ministério,  e  acho  que  a  casa  tem

expertise  nisso  também,  profissionais  com  essa  expertise  e  que

acumularam essa rede de relações também. E aí acho que temos de

fortalecer  isso.  E  este  momento  é  de  buscar  coproduções

internacionais, fortalecer ainda mais a cooperação sul-sul, como já foi

no passado.

Em relação à África, temos no Ministério da Cultura uma

relação direta com a EBC, que é o Doctor, que isso daqui a pouco vai

ter  resultados,  mas  acho  que  isto  poderia  eventualmente  ser

reavaliado, para ter uma abrangência um pouco mais robusta no que

diz  respeito,  por  exemplo,  à  teledramaturgia.  O  Secretário  Pola

certamente  tem  um  olhar  atento  a  isso,  o  Ministro  também  e

poderíamos trabalhar.  Assim como colocar  à  disposição  também a

Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, para dialogar e ajudar

no que foi preciso nessa qualificação, como muito bem colocou o Joel

Zito, na qualificação desse olhar, dessa busca e desse diálogo com a

sociedade, o público afrodescendente e em tudo que isso impacta.

Só queria reforçar a minha avaliação, como o Joel Zito,

acho que obviamente não podemos deixar de fazer o bom por querer

fazer  o  ótimo.  Eventualmente  a  novela  angolana  pode  não  ser  a

melhor  novela  que  todos  gostaríamos,  mas  também  negar  a

importância histórica, social e cultural que ela tem ao estar sendo

exibida na TV Brasil é negar uma realidade de luta histórica e acho

que seria um equívoco grande deste Conselho se colocar contra uma

produção como essa.
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Um outro  ponto  que  gostaria  de  colocar,  não  vou  me

alongar, é com relação ao, se não me engano foi o Conselheiro Mário

Jakobskind, com relação à inovação, em que citou a importância de

ter nesse planejamento uma postura da TV e das mídias enquanto

um espaço  laboratorial  de  inovação  de experimentação,  que  seria

uma das  missões da TV pública e das mídias  públicas da EBC.  O

Ministério  da  Cultura  entende  dessa  forma  também,  que  não  é

obviamente uma camada, mas é uma camada importante, que é uma

possibilidade  que  a  comunicação  pública  tem,  que  a  comunicação

privada normalmente não permite, porque é pautada pelos índices de

audiência e as relações comerciais,  que é justamente esse espaço

qualificado de experimentação e inovação.

E nesse sentido queria reforçar que também não vi nessa

apresentação  nada  relacionado  a  perspectivas  de  conteúdos  de

comunicação  compartilhada  e  conteúdos  colaborativos  e

participativos, que também tem histórico nas mídias da EBC e da TV

Brasil  em particular,  e  que isso  foi  um ponto muito ressaltado no

seminário  que  fizemos  recentemente  do  Conselho  Curador  com a

sociedade, pesquisadores, a importância da comunicação colaborativa

e participativa e de que a TV e as mídias incorporem isso de uma

maneira  efetiva  e  com  qualidade.  Inclusive,  quando  falou  do

jornalismo,  teve  uma  redução,  mas  o  outro  olhar  não  sai  ali  do

telejornal,  uma  ampliação  do  outro  olhar,  que  é  o  segmento  de

jornalismo participativo que surgiu no telejornal e que eventualmente

nos momentos de redução ele era o primeiro a ser cortado. Então era

uma dúvida se nesse momento ele não estava sofrendo pela falta de

tempo de duração.

Por último, para não me alongar, só dizendo nessa parte

de inovação que obviamente vocês têm isso, mas foi muito colocado

também no seminário a questão da interação com as redes sociais.

Ou seja, o Asdrúbal colocou a relação dos vídeos, da distribuição via
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redes sociais, porque isso talvez seja o caminho mais objetivo e mais

direto de se relacionar com o público jovem, mais até do que criar

programas específicos para o público jovem, porque eles hoje estão

mais nas redes sociais e menos na televisão.

O Ministério da Cultura tem uma política de valorização e

de fomento à diversidade cultural brasileira, aos diversos segmentos,

então quando vem esse debate, por exemplo, sobre a questão da

presença negra na tela, na programação, nos conteúdos e no controle

informativo da TV e das mídias, queríamos também chamar atenção

da  diversidade  cultural  mais  ampla.  Obviamente  a  pauta  e  a

referência  negra  é  fundamental,  estruturante,  matriz  da  nossa

cultura, mas não deixarmos de ter como referência, não só no que diz

respeito  a  apresentador,  jornalista  e  pautas,  em relação  a  outras

referência, como, por exemplo, a pauta indígena (temos aqui uma

Conselheira, que hoje está sofrendo um ataque por várias parte da

sociedade em relação  aos  seus  direitos  básicos,  dos  indígenas  do

Brasil)  e  acho  que  trazer  isto  para  a  TV Brasil,  é  estruturante,  é

fundamental,  o  Ministério  da  Cultura  defende  essa  pauta

energicamente, assim como os povos de terreiro, ciganos, a própria

representação das mulheres, LGBT, crianças e jovens. E aí também

nos  colocamos  à  disposição  na  perspectiva  de  que  temos  alguns

editais de mídia livre, inclusive mídia-índio, para poder dialogar com

essas possibilidades.

E, por último, com relação ao que foi colocado da pauta

do FSA e ANCINE, do Fundo Setorial Audiovisual, acho que qualquer

necessidade  de  mudança,  reavaliação  e  aprimoramento  desses

mecanismos para que isso gere conteúdos de mais qualidade e com

permanência na grade de programação da TV Brasil, deveríamos tirar

uma proposta objetiva, inclusive com a presença da diretoria da EBC,

e  se  o  Conselho  quiser  acompanhar,  claro,  na  reunião  do  Fundo

Setorial da ANCINE, colocando isso como um ponto de pauta para ser
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debatido e  encaminhado,  que acho  que as  possibilidades  existem,

mas obviamente  precisa ser  trabalhado para aquele  outro  espaço,

que tem outra composição e outros objetivos.

É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A única parte chata do meu trabalho é esta, que agora vou

começar a apertar o horário, porque estamos no primeiro item da

pauta e deveríamos agora estar saindo para o café. Então, preciso da

ajuda  de  vocês  para  terminarmos  em  15  minutos  esta  parte  da

reunião e depois continuarmos.

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

Saibro) – Passo a palavra para a conselheira Letícia, depois Heloisa,

Rita, que gosta de falar por último, Myrian e Asdrúbal.

Por favor, conselheira Letícia.

CONSELHEIRA  LETÍCIA  LUIZA  YAWANAWÁ –  Boa

tarde.  Sou Letícia Yawanawá.  Sou do Acre.  Sou do povo indígena

Yawanawá.

Parabenizo o que ele passou.  Acho que a gente é uma

diversidade que a EBC tem trazido.   A  gente se sente um pouco

representado,  um pouco  contemplada.   Mas  eu  queria  dizer  que,

assim como os negros, eu estive numa aldeia em Santarém, onde o

Fidélio,  da  Amazônia,  participa  como  autor  indígena.   Ele  faz  a

faculdade.   Então,  esses  tipos  de pessoas,  esses  jovens  não  têm

aparecido muito.  Muitas vezes, os povos indígenas só são mostrados

de uma forma bem diferente.  E o Fidélio tem incentivado os jovens

indígenas para divulgar um pouco o trabalho que os povos indígenas

têm feito, os jovens indígenas.

Então, tem tanto o que pode ser, eu não diria aproveitar

uma coisa que não presta, mas renovar mesmo a participação desses

povos, como o negro, o indígena e outros.  Eu fico quietinha aqui,

mas vejo a EBC cada vez mais trazendo conselheiros, como o Isaías,

assim como hoje presenciamos aqui  a jornalista apresentando um

belíssimo trabalho.  Isso é tão bonito, saber que não é ali no papel,

tão bonitinho, “Viver sem preconceito”, mas viver e mostrar mesmo
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que,  pelo  menos,  é  o  início  do  combate  ao  preconceito,  à

discriminação a essas pessoas, índio, negro, deficiente e os demais.

Então, eu queria muito dizer que estou, como conselheira,

para colaborar, tanto que lá no Acre fizemos um levantamento – eu

fiz –, os jovens indígenas fazem um trabalho lá de “A voz da floresta

e a voz indígena”.  São jovens que fazem e estudam, que querem que

aquelas vozes cheguem, como a gente sempre fala, a notícia naquele

lugar que só pega o radinho de pilha.  Esses jovens têm trabalhado e

feito o trabalho de divulgação no dia de sábado,  muitas vezes na

língua,  muitas  vezes  no  português,  mas  fazer  com que  a  notícia

chegue até eles.  Então, são esses jovens que estudam exatamente

para quebrar um pouco do preconceito de que índio é isso.  Esses

jovens fazem a faculdade de Jornalismo, de Letras.

Então, estou aqui para dizer a você que quando você quer

incluir,  estou aqui  para colaborar  e dizer onde vou encontrar  esse

indígena, essa mulher ou esse rapaz para estar ajudando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Letícia.

Passo a palavra para a Heloisa e, depois, Rita.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING

–  Rapidamente.   Talvez  eu  não  tenha  sido  clara,  quem  sabe  eu

consiga agora.

Na verdade, fiz um desabafo em função do que é a EBC.

Não tenho nenhuma dúvida da importância da cultura africana como
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uma das matrizes formadoras do Brasil, nem da importância dessa

cultura aparecer  e ser  trabalhada,  porque não é.   Então,  nenhum

problema quanto a isso.  Inclusive, acho que se a EBC fizer adotasse

sua ideia Joel, vai ser bom, porque um dia da semana em que você

tem uma produção – como você disse –, uma noite, uma faixa negra,

não apenas você pode incluir a produção nacional, como pode incluir

uma produção de altíssima qualidade feita em Moçambique, feita em

Angola e feita na América Latina também.  Não tenho nada contra

isso.

O que lamento é  que a gente  não utilize  do que está

instalado aqui, do que é pago pelo povo brasileiro, para que a gente

possa trabalhar  uma linguagem, uma estética  e um conhecimento

que, certamente, nos permitiria ter um público maior, acho que de

forma inovadora,  e  nos permitiria,  inclusive,  criar.   Esse é o meu

ponto e essa é a minha crítica ao que está sendo feito aqui.

A segunda coisa é que eu não acho que a gente deva

misturar linguagem com ética.  Então, se achamos que é importante,

como o rapaz ali do Ministério acha que é uma conquista histórica,

passar uma novela de Angola na TV brasileira, eu sugiro que a gente

faça, quer dizer, é um desabafo, acho que a gente deveria fazer isso

para o maior número possível de pessoas, em primeiro lugar.  Nós

deveríamos buscar alcançar o maior público possível.  Não me parece

que  aquela  linguagem  seja  a  mais  adequada  para  isso,  não  me

parece mesmo.

Segunda  coisa.   Entendo  que  a  gente  deva  também

utilizar o que existe na EBC, não apenas em termos de equipamento,

Eliana, concordo muito com o que você disse, porque eu vi um rapaz

no Rio de Janeiro que fez uma tese sobre a Angola e o Brasil e que
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não serve,  esse não serve,  a  novela de Angola  serve com aquela

linguagem ali que vi.

Então, eu gostaria de pensar que existe uma produção de

animação  no  Brasil,  uma  série  de  coisas,  tem um vigor  enorme.

Aquilo  que  você  disse,  Enderson,  sobre  a  questão  da  cultura  da

periferia,  tem  um  vigor  enorme  nos  livros  que  estão  sendo

produzidos lá, a poesia que está sendo produzida lá, a maneira como

aquilo está funcionando fora.  Agora, há uma qualidade e a gente tem

de buscar essa qualidade, o que acho que deveríamos fazer isso.

Tanto na EBC, quanto nas quebradas, quanto na África,

em Moçambique, em Angola, quanto na América Latina, existe uma

capacidade de inovação e de criação.  Se juntarmos nossos esforços

para  criar  uma  linguagem  própria,  vamos  estar  fazendo  jus  ao

dinheiro que o povo brasileiro botou aqui dentro.  Outra coisa que

acho é que o país está vivendo um momento grave.  Então, é hora de

mostrar  como,  numa  crise,  é  possível  criar  uma  linguagem  de

inovação, é possível  ter  uma perspectiva de inovação e é possível

chamar a participação os talentos, não só os que estão aqui, como

estão no país, como estão em Moçambique, como estão em Angola.

Então,  é  neste  sentido,  eu  sou  absolutamente  a  favor  dessa

integração com a América Latina e com a África.

Concordo integralmente com que é preciso que a cultura

africana, formadora do país, uma das forças formadoras do país, seja

amplamente  trabalhada,  mas acho que ela  deveria  ser  trabalhada

dentro de uma linguagem.  Não acho que a gente deva confundir

valor com linguagem e com técnica e dizer que isso é uma vitória,

uma conquista histórica do povo brasileiro.
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Então, é nesse sentido que fiz.  É um desabafo.  Acho que

isso  é  uma  coisa  feita  pelo  Presidente  Lula  de  uma  forma  tão

importante, com gasto tão grande, com energia tão grande, e tenho

certeza que isso aqui é uma ferramenta importante no momento em

que estamos vivendo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Se vocês me permitem, acho que não são excludentes as

posições.  Acho que essa mudança na grade, agora, é um início de

uma adequação da grade,  por conta de todas essas razões que o

Asdrúbal  apresentou aqui.   Então,  essa contribuição da Heloisa,  é

evidente que será levada em consideração mais para frente, numa

época de orçamento um pouco mais...  Acho que não são excludentes

as posições.  Só isso.

Você, depois Myrian, Porto e Asdrúbal.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Só

vou completar, porque não dá para a gente também repetir no Brasil,

reforçar  em Angola,  uma concentração renda com a produtora da

família mais rica só, então tem, de fato, ampliar o leque.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Não posso deixar de agregar um pouquinho ao debate.

Eu  fui  ao  lançamento  do  Memorial  da  Democracia  que  a  Heloisa

estava  apresentando,  fez  um  trabalho  fantástico.   Eu  imagino  a

angústia que é ver aquele acervo todo não aproveitado, não trazido

para  uma  população  que  está  carente  de  informação  sobre

democracia, sobre história do Brasil.
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Completando, estive também numa oficina.  A Comissão

da Verdade, de São Paulo, fez uma oficina com a Comissão Nacional.

Eles foram lá explicar que eles têm um acervo enorme, informações

de  toda  monta  e  as  pessoas  não  se  apropriam  porque  falta  a

abordagem dos meios de comunicação em se apropriar desse acervo.

Então, eles foram ensinar pessoas a explorar aquele conteúdo.  Acho

que eles se dispuseram, inclusive, a fazer – a Heloisa também fez

assessoria para a Comissão nacional – um trabalho em que a EBC

tenha interesse em trazer esses dados que não estão explorados, que

são  da  nossa  história  e  que,  neste  momento,  a  sociedade  está

precisando muito.

Então, na grade, no conteúdo, estamos discutindo grade,

mas acabou indo ao conteúdo, acho que esse conteúdo deveria ser

valorizado e as fontes estão aí.  Então, entendi essa angústia.

O Adriano falou, acho que ele estava aqui  copiando as

minhas anotações, pois ele fez muito das falas que eu queria fazer.

Ele  falou  do  Ministério  da  Cultura.   Vou  pegar  um  pouco  só  do

processo do Conselho para a gente perceber isso também na história

da EBC com o Conselho.  Primeiro, logo que chegamos aqui, eu e a

Rosane, houve uma proposta de acabar com um dos jornais da EBC e

que  se  a  gente  não  concordasse,  o  jornal  acabaria  por  falência

múltipla de possibilidades de São Paulo.  Aí o Conselho propôs que

tudo  o  que  fosse  tirado  daquele  jornal  fosse  transformado  em

ampliação do jornalismo na grade.  Isso já vai dois anos e meio.

Então, está havendo essa ampliação agora, é um alívio

sentir que o processo caminha para uma direção de valorização do

jornalismo.   Acho  que  quando  for  debater  conteúdo,  temos  de

debater  mais,  mas  em relação  à  grade,  essa  ousadia  também de

botar o jornal no horário da novela e botar a novela no horário do

109



jornal,  acho  que  é  muito  interessante  essa  iniciativa  da  EBC.   E

precisa  cuidar  também para  que  o  formato  e  tudo  o  mais  traga

alguma  coisa  que  não  está  repetindo  o  que  as  outras  emissoras

estarão fazendo, senão eu não preciso mudar, eu me contento ali, eu

já tenho o jornal e a novela.  Acho que essa ousadia pode ser muito

importante mesmo para a EBC, se for bem cuidado esse formato.

Em relação à novela Windeck, quando ela foi lançada, nós

também  fizemos  uma  discussão  aqui,  inclusive,  consultamos  as

mulheres  da  Rede  Mulher  e  Mídia,  também  foi  consultado  o

Movimento Negro que, de um modo geral, o Movimento Negro achou

que valia a pena a novela, independentemente de qualquer problema

relacionado  com o  conteúdo,  mas  uma  série  de  sugestões  foram

feitas na época e essas se transformaram em sugestões do Conselho

e foram encaminhadas.  Uma que a novela foi descascada, tudo o que

parecia  que  estava  afrontando,  trazendo  algum  preconceito,  foi

cortado.  Tivemos até uma discussão até que ponto a gente está se

dando  o  direito  de  censurar  em  nome  de  tirar  uma  coisa  que...

Então, foi uma discussão toda, mas foram feitos cortes de conteúdos

que,  realmente,  não  seriam  aceitos  sem  crítica  violenta  dos

movimentos.

Foi feita uma recomendação também, além da pesquisa,

de que  os  temas  que ainda  suscitassem críticas  ou  que tivessem

significado  para  o  debate  no  Brasil,  que  isso  se  transformasse

também numa produção de debates em outros momentos da grade,

vinculados,  anunciados,  à  novela.   Então,  não  sei  se  esse  pacote

acompanha e se vai ser feito também em relação à outra novela.

A  outra  recomendação  feita,  não  formalmente  uma

recomendação, é que, a propósito dessa novela, que ela era quase

casual à venda dela, não casual, a gente sabe que não era, mas não
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era dentro de uma política de “primeiro estabelece a política para,

depois, procurar o conteúdo”.  O Conselho propôs que esse momento

também fosse utilizado para se definir uma estratégia de relação com

os países do Sul na compra, licenciamento, mas que ficasse claro qual

a  estratégia,  senão,  o  fato  de  a  novela  ter  sido  comprada  numa

determinada produtora, num determinado momento, suscitava a ideia

de que pode não ter sido a ideia de trazer alguma coisa para atender

culturalmente  um  interesse  brasileiro,  mas  pode  ter  tido  outros

interesses.  A gente discutiu isso aqui e esse é o momento para se

estabelecer uma estratégia clara.  Isso eu acho que ainda não está.

A gente viu ali  que avança,  porque a ideia é estar trazendo mais

produtos, fazer uma faixa, enfim.

Outra coisa, em relação ao Sul-Sul também, é que a EBC

aproveitasse, potencializasse os intercâmbios possíveis tanto com a

comunidade  língua  portuguesa,  onde  há  várias  agências  públicas,

algumas são estatais, e na América Latina também, que existe uma

rede de agências.  Isso, mais de uma vez, foi colocado, que está na

área do jornalismo.   Então,  vi  algumas agências  sendo apontadas

aqui, mas não vi menção a essas.  Acho que, já que vamos trabalhar

nisso, é bem importante.  É isto, jornalismo compartilhado e tudo o

mais  também  está  num  tema  em  que  estamos  trabalhando  nas

Câmaras, vem para a próxima, para a gente avançar nisso e trazer

uma proposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Rita.

Myrian.
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A  SRA.  MYRIAN  PORTO (Diretora  de  Produção)  –

Complementando  em  relação  às  observações  da  Heloisa,  Rita

também e de todos, vamos ter também sobre história brasileira na

grade, em 2016, algumas séries que vieram do Banco de Projetos,

como Guerras.doc, que é da direção de Laís Bodanzki, que é uma

produtora importante, vocês devem conhecer.  Estaremos falando da

Guerra dos Palmares, Paraguai.  A história do Brasil contada através

dos bastidores dessa guerra, contando essas guerras, até chegar à

guerra do tráfico, até os dias de hoje.  Acho que isso é importante e

estaremos falando também na nossa grade.

Além disso, temos uma série do Sílvio Tender, dirigida por

ele, uma coprodução em que estamos neste momento em produção,

Sonhos Interrompidos, que é uma história mais recente dos anos 60

e 70, que fala muito sobre a cena artística, os sonhos que tiveram de

ser interrompidos.  Estaremos nessa série também.  E Patrimônios

Imateriais, que é uma série, coprodução sul-americana, que fizemos

em parceria e estávamos aguardando os outros países finalizarem.

Também estaremos em 2016 com a estreia dessa série.  Acho que

isso atende um pouco, pelo estarão na nossa grade também.

Em relação ao que o Joel Zito falou da parceria com CINE,

cinema, eu queria destacar aqui que, é claro, é muito importante.

Tivemos há pouco tempo “O Brasil de todas as telas”, teremos uma

nova edição que o Asdrúbal está acompanhando de perto também,

mas já temos o resultado do Banco de Projetos o longa “Damas do

samba”, da Suzana Lira, em que teremos a série, a primeira janela na

TV Brasil,  e a segunda janela do longa, quer dizer,  na verdade, a

primeira depois do cinema também será na TV Brasil, em que a Sônia

Lima retrata as grandes damas do samba.  É bastante interessante,

ela  sempre  tem  um  trabalho  importante,  com  foco  na  mulher.

Também é bem interessante.
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Eu também queria  falar  sobre o  nosso programa LGBT

que estaremos estreando.  Teremos a Hélio Léria na mesa, uma das

debatedoras.  Então, além e ser um programa que está trazendo a

diversidade,  temos a Hélio  Léria  em que ela mesmo se apresenta

como a minoria das minorias, porque ela diz que é preta, gay, pobre.

Então, ela mesma se apresenta dessa forma e ela estará com a gente

ainda esse ano na grade.

Enderson,  em  relação  ao  que  você  falou  da  Adriana

Calcanhoto,  programação  infantil,  ela  tem  um  trabalho  bastante

importante de relevância com as crianças.  Ela teve Partimpim, uma

peça que ela fez e foi bastante importante no Brasil todo.  Quando a

gente pensa em alguém, para estar nessa faixa infantil de uma TV

pública,  a  nossa  preocupação  foi  buscar  alguém que  tivesse  essa

relevância nesse panorama infantil.  Enfim, é um trabalho bacana.

Ela tem a boneca Partimpim, que também vai estar trabalhando e a

gente vai estar apresentando, costurando essa programação infantil

nossa, que é uma programação na TV aberta, a única programação

realmente cuidadosa com as crianças.

Então,  é  muito  difícil  escolher  essa  pessoa  e  a  gente

entendeu que ela tem essa relevância junto ao público infantil.  Além

disso, estaremos também com a participação de crianças pelo Brasil

todo, a Rede também estará nessa parceria com a gente, mostrando

crianças  no  Brasil  todo,  ali  se  apresentando,  falando,  que  são  os

blocozinhos que vão entrar durante a programação.

Em relação à periferia, você tem toda razão, temos de ter

mais.  O Américo está pedindo.  Teremos mais no próximo ano.  Já

estamos estudando aqui a melhor forma.  E no Estúdio Móvel, a nova

temporada que deve estar entrando daqui a um mês, 40 dias, até
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falei com você no último Conselho para a gente conversar mais um

pouquinho, estaremos bastante com a nossa periferia do Brasil, não

só  aqui,  mas  com  a  contribuição  da  Rede  –  não  só  aqui,  estou

pensando no Rio, mas não só no Rio, como São Paulo, Brasília, nas

nossas praças, mas também com a contribuição da Rede.  Estaremos

com essa periferia do Brasil.  Mesmo assim estamos aqui buscando

um novo formato para um programa específico sobre a periferia.

É isso o que eu queria falar das coisas que foram faladas.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Myrian.

A Rosane quer um segundo.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Um

segundo.  Eu vi rodando na tela a campanha contra o assédio moral e

eu queria parabenizá-los por essa campanha.  Só isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigada.

CONSELHEIRO  JOEL  ZITO  ARAÚJO –  Só  uma

palavrinha.  Acho que a gente, numa próxima reunião do Conselho,

devia  discutir  um  pouco  essa  opção  por  séries  de  dramaturgias,

especialmente,  telenovela,  porque  telenovela  fala  de  paixão,  de

traição, de problema de pai com filho, etc.  Então, telenovela é uma

coisa muito popular mesmo.  Então, vi uma série de coisas aqui que
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merece um pouco de reflexão, porque o problema não é a novela de

Angola, as novelas mexicanas são iguais, colombianas são iguais.  Os

brasileiros é que deram um passozinho à frente, do ponto de vista de

incorporar questões de gênero, mas telenovela de um modo em geral

é assim.  É só para lembrar que discordo de uma série de coisa que

vi, mas eu não queria me alongar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Asdrúbal, por favor.

Conselheiro Joel Zito, vou pautar isso para uma próxima

reunião.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor Geral) – Vou

tentar  responder  rapidamente.   Anotei  as  questões.   Acho  que  a

Myrian respondeu várias delas.  Há uma questão de fundo em tudo

isso.  Eu queria lembrar que várias das demandas que ouvi aqui, que

acho muito justas, são de coisas novas.  Essa mudança de grade, eu

queria só lembrar que foi feita muito com o material  que a gente

tinha na estante e com coisas que já estavam encomendadas.  Então,

várias  dessas  demandas  que  vocês  estão  nos  fazendo,  estamos

prevendo,  como  a  Myrian  falou,  há  uma série  de  produtos  sobre

história  brasileira;  estamos  negociando,  prospectando  produtos  de

cultura jovem, um programa com funk, hip-hop, música da periferia.

Até,  Joel  Zito,  conversamos  com o  M-Cida,  que você citou  e  que

acabou  de  lançar  um  disco  brilhante,  aliás,  mas  ele  não  pode

participar, mas é justamente esse o perfil que estamos buscando.

Conselheiro Takashi, essa questão do jornalismo cortando

o infantil foi uma preocupação nossa, a gente discutiu.  Temos uma
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preocupação de acertar a mão no tipo de conteúdo, mas o conteúdo

entra no brake.  Então, de alguma forma a gente já saiu do universo

infantil, ele está no brake ali, que estamos chamando o restante da

programação, que estamos com a publicidade institucional, e aí entra

o  brake.   Então,  temos  essa  preocupação,  mas  acho  que  é  uma

questão que devemos olhar.

Rapidamente, conselheira Heloisa, a questão do modelo

de negócio.  Não temos trabalhado com modelo de negócio de a EBC

produzir  ficção,  porque  os  custos  são  astronômicos,  precisa-se  de

uma  outra  estrutura.   Essas  questões  de  história  brasileira,  isso

temos tratado muito no nosso conteúdo mais factual, com séries de

documentário.   O  “Caminhos  da  Reportagem”  trata  muito  desses

assuntos, mas o nosso modelo tem sido buscar ficção na produção

independente via parcerias, via editais da ANCINE.  Um pouco tem

sido essa a lógica.  Não temos nem expertise na casa, não foi uma

coisa prevista quando se fez os concursos que a gente iria produzir

ficção.  Acho que essa é uma preocupação e uma preocupação que

um pouco  dirige  a  nossa  relação  com a  ANCINE,  o  que  a  gente

escolhe  nos  editais  e  o  que  a  gente  contrata  da  produção

independente, como a Myrian citou agora.

CONSELHEIRO JOEL ZITO ARAÚJO – É bom que seja

assim.  Parabéns.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JR. (Diretor  Geral)  –

Obrigado.

O  grupo  focal  com  o  movimento  negro  Jikulumessu  a

gente  não  previu.   Podemos  eventualmente  fazer,  mas  a  nossa
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avaliação  é  que,  no  caso  da  Windeck,  não  foi  nenhum  grande

problema foi levantado, e a Jikulumessu a gente até acha que tem

mais uma cara da programação que queremos, com a preocupação

de  trazer  temas  sociais,  então,  não  achamos  que  era  uma

necessidade, mas é uma coisa que podemos fazer também.

Em relação  à  participação  dos  funcionários,  de  fato,  o

grupo de trabalho era composto majoritariamente pelos gestores que

são os que têm a responsabilidade pelo assunto.  Então, os diretores

das áreas, mas havia funcionários do quadro que não são gestores.

Nem  gosto  muito  de  fazer  essa...   Eu  me  considero  funcionário

também, mas havia funcionários concursados, imagino que seja esse

o  questionamento,  não  eram  a  maioria,  mas  houve  participação.

Toda  a  equipe  que  trabalhou  nos  estudos  de  audiência,  que

embasaram esse trabalho, com exceção do gestor da área, são todos

funcionários da casa.  Em todo o levantamento de nosso conteúdo

disponível, porque fizemos essa mudança com o conteúdo da estante,

também houve a participação dos funcionários da casa.  Agora, esse

é um trabalho em que a responsabilidade era mais, acho, da equipe

de gestão.

No  caso  do  “Fique  ligado”,  tínhamos  de  colocar  esse

programa  muito  rápido  no  ar.   Precisamos  de  apresentadores

experientes.   Até  fizemos  alguns  testes.   Uma  das  ideias  do

programa,  que  é  uma  ideia  que  queremos  implementar,  é  que  a

equipe do Portal traga muito do noticiário internacional, do noticiário

que chega pela internet, e aí são pessoas da casa.  Fizemos alguns

testes  rápidos  e  achamos  que  algumas  pessoas  precisam  de

eventualmente algum treinamento.  Eu queria lembrar que quando

fizemos o concurso, essa não foi uma habilidade testada.  O concurso

não  foi  dirigido  para  apresentadores.   É  uma  intenção  nossa,
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queremos dar oportunidade, queremos testar, mas essa é uma área

em que experiência é importante.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  As

pessoas que estão apresentando hoje aprenderam na casa.  Mesmo

as pessoas de fora que estão apresentando hoje aprenderam na casa,

tiveram oportunidade de aprender aqui dentro.

O SR.  ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor  Geral)  –  É

dessa forma que acho que deve ser.  Queremos dar oportunidade,

queremos treinar,  mas acho que isso é um processo.  Essa é um

pouco a nossa intenção.  Eu até soube que a equipe que fazia o “Para

Todos” e que está o “Fique Ligado”, o Ricardo esteve lá na segunda-

feira, na estreia do programa, e depois do programa estavam todos

muito satisfeitos, entusiasmados de estarem colocando um programa

dinâmico no ar.

O  SR.  RICARDO  MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –

Aparentemente,  havia uma energia represada ali.   O pessoal  quer

fazer.  E depois que acabou o programa era uma comemoração geral

de  todos  eles,  dos  motoristas  ao  diretor  do  programa.   Ficaram

dizendo: olha, realmente, isso aqui é uma televisão está pulsando,

está nervosa, está tensa; tem gente saindo, gente entrando.  Fizemos

piloto na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e mesmo no dia da

estreia  fizemos  piloto.   Tudo  isso,  em  quinze  dias,  conseguimos

colocar um programa no ar.  Então, acho que demonstrou a nossa

capacidade de trabalho.
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Quando o produto é uma coisa que a gente vislumbra,

que é realmente uma coisa que vai dar certo, temos uma energia

aqui dentro que é impressionante.  E os funcionários todos, inclusive,

os de São Paulo, estavam todos irmanados ali e “conseguimos fazer

isso aqui”.  Então, foi um momento muito importante.  Acho que para

a praça São Paulo fundamentalmente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Asdrúbal, cinco minutinhos.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor Geral) – Dois

minutos.   Em  relação  à  Windeck,  vamos  tomar  esses  cuidados.

Respondendo  também  à  conselheira  Heloisa,  acho  que  temos  de

aprofundar esse debate sobre qual o conteúdo que queremos na TV

Brasil,  mas  um  conteúdo  fundamental  para  a  TV  pública  é  um

conteúdo que leve à reflexão.  Acho que, nesse sentido, Windeck,

pelo fato de colocar esse assunto, esse contexto, a África e a Angola

na televisão no horário nobre, só isso já é suficiente para, no mínimo,

provocar  uma  reflexão  que  é  muito  saudável.   Então,  queremos

aproveitar  a  novela  para  aprofundar  essa  discussão.   Também

respondendo  à  conselheira  Heloisa,  a  diretora  do  “Vou  rifar  meu

coração” é a Ana Riper.

Se ficou algum questionamento...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A sugestão de ser lançado na Bahia...

119



CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – De ser

lançado na Bahia esse novo desenho animado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – No Dia das Crianças, é isso?

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor Geral) – Acho

que já temos um evento programado de lançamento na Bahia.

Uma outra coisa é sobre a divulgação.  Vocês devem ter

percebido no ar, mudamos um pouco a forma como chamamos os

programas.  Estamos tentando chamar muito mais.  Estamos usando

o fato de a gente estar mais tempo ao vivo no ar, para chamar essa

programação.  Então, o “Fique Ligado” chama os produtos que vêm

na sequência.  É óbvio que isso não é suficiente, precisamos divulgar

para fora.

O Américo deve fazer um informe sobre isso, mas tivemos

um  corte  de  orçamento  muito  grande.   Tivemos  de  cortar  o

orçamento  do ano  inteiro  em três  meses,  que são os  meses  que

faltam aí de execução ainda no ano.  Isso é um fator que prejudica a

nossa divulgação para fora.  A minha impressão é que a casa toda

está trabalhando mais integrada, então, no site, no Portal, nas mídias

sociais, estamos fazendo essa divulgação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Superobrigada a todos pelo rico debate.

Acho que foi muito importante.  Mas eu queria lembrar

que essas pontes que você falou, a gente pode construir daqui para lá
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também.  Nenhum conselheiro precisa esperar reunião no mês que

vem e tal, o canal está sempre aberto, imagino.  Que a gente possa

fazer essas pontes direto, não é, Eliane?  Você sabe disso muito bem.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Só

para lembrar que teve funcionário aqui, que tem de me acompanhar,

aqui de dentro, que está dentro casa e lamentou de não ter essa

discussão, que agora está trabalhando, enfim, que não está sabendo.

As pessoas estão aqui dentro da casa e não estão sabendo o que está

acontecendo.   Só  para  lembrar  que  não  é  só  uma  questão  do

Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Eu  sempre  disse  que  essa  empresa  tem  problema  de

comunicação interna também.  Sempre a gente fala nisso.  Acho que

tem de azeitar melhor isso aí.

Eu  queria  parabenizar  a  todos.   Um  autoelogio  pela

importância do debate.   Esse é o papel  do Conselho.   Esperamos

repetir outros debates desse nível.

Minha pauta aqui já está totalmente furada, mas, em todo

caso, vamos tocar a vida.  Mais quinze minutos e, depois, paramos

um pouquinho para esticar um pouco as pernas.

As  definições  para  os  resultados  do  Seminário  Modelo

Institucional da EBC.  As Câmaras Temáticas se reuniram ontem para

discutirem os  encaminhamentos  propostos  pelo  seminário.   Foram

todos  agrupados  em  um  documento  final:  Sistematização  das

propostas e discussões do Seminário Modelo Institucional da EBC –
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Balanço e Perspectiva.  Esse documento foi produzido pela Comissão

de  Sistematização  do  Seminário,  que  foi  composta  por  parte  da

Comissão  Organizadora.   A  partir  da  semana  que  vem  esse

documento  vai  estar  disponibilizado  na  página  do  seminário  e

encaminhado para os participantes.

Sei  que  está  todo  mundo  cansado,  eu  também estou,

vocês nem imaginam como estou cansada, mas vamos fazer mais um

esforço de quinze minutos, senão fica muito disperso ali atrás.  Daqui

a pouco a gente levanta e conversa mais um pouquinho.

De  posse  desse  documento,  os  conselheiros  e

conselheiras fizeram um trabalho de selecionar o que será abraçado

pelo Conselho Curador ou adotado pelo Conselho Curador e o que

será feito em cada sugestão.  Então, vou apresentar rapidamente os

encaminhamentos  decididos  ontem  e  vou  colocar  para  o  Pleno

aprová-los ou não.

Ontem esgotamos Eixo 1 – Autonomia e Vinculação, e o

Eixo 2 – Financiamento e Sustentabilidade.  Nós marcaremos uma

próxima reunião para dar continuidade às discussões no Eixo 3.  A

princípio, eu não estava presente no momento, porque eu tinha uma

outra reunião, mas marcaram para o dia 4 de novembro.  Esse dia,

para mim, é muito ruim.  A gente podia, depois, tentar fazer uma

outra data, mas não precisa ser agora.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Não

é só para você, mais gente.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dia 10 ou 11 de novembro em vez do dia 4?  No dia 4

quem não pode sou eu.  Mais alguém?

Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI  TOME –  Dia  4  eu  também

não.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Podemos fazer uma consulta por e-mail para ver as datas.

Está bem, Guilherme?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente)  – Especialmente,  acho que têm de estar  presentes  os

membros da Câmara...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Terceira semana em vez da segunda?  Ou da primeira?  Dia

18 de novembro?  Sim?

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – 18 de novembro eu posso, dia 20 já não posso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dia 18 é quarta?
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Para mim, tanto faz.  Pode ser dia 18?  Depois você dá

uma olhadinha.  Em princípio, fica dia 18 de novembro.  OK?

Os  encaminhamentos  aprovados  ontem  nas  Câmaras

foram:

Resolução Interna:

Resolve  que  a  Câmara  de  Planejamento  e  processo

produtivo  ficará  responsável  por  dar  encaminhamentos  sobre  o

modelo  jurídico  institucional  da  EBC,  com  base  nas  discussões

realizadas no Seminário Modelo Institucional, Balanço e Perspectiva.

E retomando a discussão de onde o grupo de 2007,  que resultou

depois  na  criação  da  EBC,  resgatando  documentos  e  discussões

anteriores e confrontando com a vivência desses últimos oito anos.

Aprovado?  Isso é uma sugestão de resolução interna do

Conselho.

Incluir  no  plano  de  trabalho  da  EBC  uma  política

estratégica de gestão e relacionamento com a sociedade em geral

sobre o papel  da comunicação pública,  para que esse debate seja

travado  não  apenas  internamente  na  interação  com  o  governo  e

setores especializados, mas com amplos setores da sociedade.

OK?

Requerimento de informação à EBC, à Diretoria, sobre as

atribuições, os custos, a receita, a estrutura, entre a EBC e a EBC

Serviços.

Resolução do Conselho:

A  EBC  deverá  criar  mecanismos  para  favorecer  as

diferenças estruturais entre o que se produz pela EBC e pela EBC
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Serviços, como a adesivagem de carros, logo de ofícios, mudanças de

logotipos  unificados.   Isso  foi  até  ideia  do  conselheiro  Lalo  nas

discussões do seminário, porque vemos carros e caminhões da NBR

com logo da EBC, etc.

Fazer  as  alterações  necessárias  para  deixar  clara  a

diferença dos produtos que são produzidos por meio da prestação de

serviço, evitando possíveis confusões.

Recomendação do Conselho:

Propõe uma reunião conjunta entre o Conselho Curador e

o  Conselho  de  Administração  para  tratar  dos  encaminhamentos

referentes ao ponto regulação de cargos de confiança.

Requerimento de informações à direção.  Realização de

processo sobre a realização de processos seletivos internos.

Resolução Interna:

O Conselho Curador assume o compromisso de levar para

os lugares em que atua, como a Frente Nacional de Liberdade de

Expressão, Direito à Comunicação, a pauta do descontingenciamento

dos recursos da EBC, prioritariamente a contribuição para o fomento

da radiodifusão pública.

Requerimento  de  informações  para  a  Secretaria  de

Comunicação  Social  da  Presidência  da  República  sobre  verbas

publicitárias e critérios de mídia técnica.

Recomendação à EBC:

Que a empresa deve retomar a estratégia de marketing –

isso  já  está  sendo,  pelo  que  já  foi  apresentado  aqui  –  com  a

finalidade de chegar a um público que ainda não conhece a empresa

e seus veículos.

O  Conselho  sugere  que  essas  estratégias  sejam  feitas

com a divulgação de conteúdos qualificados e diferenciados também
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para os grupos e envolvimentos sociais, cujas pautas não encontram

ressonância em outros veículos, que não os da comunicação pública.

Uma das sugestões é fazer campanhas em escolas sobre o conteúdo

infantil da empresa, da TV Brasil.

Resolução Interna:

O Conselho Curador resolve que a Câmara Temática de

Programação  e  Plataformas  discutirá  os  encaminhamentos

relacionados à programação e programas não jornalísticos que foram

feitos durante o seminário e encaminha até a próxima reunião do

Conselho sugestões de que pontos deverão ser encaminhados como

sugestões de diretrizes para o plano de trabalho, recomendações e

resoluções a serem encaminhadas por este Pleno.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – As duas Câmaras, a de Programação e a de Jornalismo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Aqui só está a primeira.

Então:

O Conselho Curador resolve que as Câmaras Temáticas de

Jornalismo e Programação e Plataformas...

Encaminhamentos  internos.   Guilherme  vai  encaminhar

documento sobre produção própria, independente e coprodução, bem

como  o  documento  encaminhado  pelo  Sílvio  Andrade,  que  já

encaminhou a este Conselho na reunião passada.

Requerimento  de  informações.   Solicitar  uma  série

histórica, desde a formação da rede nacional de emissoras públicas,

que contenha as informações de quantas e quais emissoras foram e

são parceiras da EBC.

Recomendação:
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No intuito de fazer cumprir a Lei da EBC, a direção deve

criar  laboratório  ou  laboratórios  de  inovação  para  conteúdos

experimental, intercâmbios de conteúdos e inovações de uma forma

geral.

Requerimento  de  informações  sobre  a  preservação  do

acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

Recomendação:

Que a EBC diferencie de forma clara os editais de rádio e

TV.  Houve uma discussão no seminário exatamente sobre isso, que

os editais para pitching de TV e rádio eram iguais, por exemplo, havia

exigência  de  que  o  estúdio  para  a  realização  de  determinado

programa deveria ser de 80 metros quadrados, para a rádio e para a

TV.  Não é isso, Roma?  É isso mesmo que você me disse hoje de

manhã.

Resolução:

Que a Diretoria encaminhe para o Conselho Curador um

projeto que defina estratégias, objetivos e diretrizes, para a cobertura

colaborativa  de  jornalismo  e  demais  produtos.   As  Câmaras  de

Jornalismo  e  programação  vão  discutir  a  questão  do  conteúdo

colaborativo e encaminhar sugestões para a EBC.

Resolução Interna:

O Conselho Curador resolve que a Câmara Temática de

Jornalismo e Plataforma discutirá os encaminhamentos relacionados a

programas  jornalísticos  que  foram  feitos  durante  o  seminário  e

encaminhe até a próxima reunião do Conselho Curador sugestões de

pontos que sejam incluídos no plano de trabalho, recomendações e

resolução e a serem encaminhados por este Pleno.

Na  próxima  reunião,  então,  em  princípio,  dia  18  de

novembro.
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Todos concordam?  Alguma dúvida?  Sei  que li  rápido,

mas era o possível neste momento.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Sobre

a questão do acervo, será que a gente pode acrescentar a situação do

edifício à noite como requerimento de informação?  Qual é a situação

do  edifício  à  noite,  que  está  sendo  restaurado,  mas  tem

questionamento em relação à titularidade, se passou para a União, se

continua na EBC, se vai para a INPE.  O que acontece com ele, por

favor.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – OK.  Mais alguma?

Próximo  item  da  pauta.   Como  todos  sabem,  em

dezembro acaba a minha presidência e da Rita.  Devemos fazer uma

eleição  no  próprio  dia  9  de  dezembro.   Para  as  coisas  ficarem

transparentes,  claras  e  institucionalizar  essa  questão,  pedi  ao

Guilherme e pessoal da Secretaria, junto com a ajuda da Ima, um

regimento eleitoral para a escolha do presidente do Conselho Curador.

Eu pedi ajuda para a Ima, conselheiro Lembo, conselheiro Paulo.  Eles

comporão a comissão eleitoral.

Esse  regimento  eleitoral  será  um regimento atemporal.

Então, a cada eleição, temos um documento de apoio que é o edital

que  será  editado  a  cada  momento  de  eleição,  com  datas,

encaminhamentos e procedimentos para cada eleição.  Nessa eleição

agora, o período de inscrição das chapas será de 12 de outubro até

26 de outubro.   Há  todos  os  passos  aqui.   Já  temos  a comissão

eleitoral.   Qualquer  dúvida,  o  Guilherme  e,  evidentemente,  a

Secretaria estarão à disposição.

Alguma consideração?
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CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Os

artigos  do  Conselho  Curador.   No  10º,  colocamos  que  os  casos

omissos,  em relação  ao capítulo  Da Eleição  e  do  Resultado,  seria

resolvido pela comissão eleitoral.  E nas Disposições Gerais, no art.

11,  as  omissões  seriam  dirimidas  pelo  presidente  do  Conselho

Curador.  Então, acho que temos de olhar um pouco com calma e

mudar aí.  O Capítulo V está OK.  A comissão eleitoral é o Conselho

mesmo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, acho que o 10º também.  O Pleno.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Ou

ficam os  casos  omissos  durante  a  apuração  dos  resultados  deste

edital serão resolvidos pela comissão eleitoral.   Ou tira e deixa as

dúvidas para o Conselho.

O SR. GUILHERME STROZI (Secretário Executivo) – O

que  aconteceu  foi  o  seguinte:  a  sugestão  da  conselheira  Ima...

Perdão.  Eu que enviei o arquivo anterior para ser impresso e acabou

sendo impresso sem essa informação.  É para estar presente aqui na

Eleição e Resultado que a chapa estará eleita por maioria absoluta de

votos dos 22 membros do Conselho Curador.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – 50 mais 1.

O  SR.  GUILHERME  STROZI (Secretário  Executivo)  –

Senão a maioria absoluta. É que da forma como estava escrita...

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Do quórum ou do Conselho?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Uma coisa que tem de botar, não pode ter financiamento

privado nessa eleição aqui.  Proibido.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Qual o artigo que sai, então?  É o 10º?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Está no edital.

CONSELHEIRA  IMA  CÉLIA  GUIMARÃES  VIEIRA –

Porque, na verdade, os casos omissos neste edital, e isso não é o

edital, é o regulamento.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – 12 de outubro a 26 de outubro.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Sai

o 10º.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre

a  eleição,  eu  estava  ausente,  desculpe,  ficou  aprovada  a  maioria

absoluta ou maioria simples?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Absoluta.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Então,

poderá haver dois turnos ou mais de três turnos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode.  Será?
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CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Se

tiver cinco candidatos, o que tiver mais voto necessariamente não é o

mais eleito.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA –  A

maioria absoluta não é 50% mais 1?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  É.

50% mais 1 é a maioria absoluta.  É difícil atingir a maioria absoluta.

Mas, tudo bem, terá de haver outro turno.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente)  –  Isso  leva  à  necessidade  de  um  consenso,  de  um

entendimento entre as candidaturas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho que tem de ser maioria absoluta.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Três

nomes foram indicados, não sei se se efetivou isso, para a comissão

eleitoral.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – O senhor não estava aqui.  É o senhor, o Cláudio Lembo e

Ima.  A comissão eleitoral.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Então,

é maioria absoluta.

Não precisa ter os 22, precisa ter os 50% mais 1, como

disse a Ima, para haver maioria absoluta.  Se tiver 5 candidatos,

necessariamente terá de haver outro turno.
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CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Mas o quórum que vai é o quórum da reunião...

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Tem

de ser.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Quórum da reunião, dos presentes.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Senão

não vai ter eleição nunca.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não acredito que não haja quórum na última reunião do

ano e a última reunião presidida por mim, senão vou ficar triste.  Aí

também é desdenho.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Só

para terminar, é o seguinte: vocês falaram muito em crise.  Tira a

letra ‘s’ da palavra crise e fica crie.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos tomar um café.

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

Saibro) – Uma boa notícia.  Acabo de receber da mão do Tiago a

notícia de que organizações contempladas pela presidência o selo do

programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 5ª edição, Empresa Brasil

de Comunicação, entre outras, é claro.  Parabéns, D. Régia.

É notícia quente.  Parabéns para nós.

Antes de dar a palavra para a Joseti, darei um informe a

respeito  da  campanha  Inclui#comunicaçãopública.   Está  ocorrendo

em  várias  regiões  do  país  por  intermédio  de  vários  professores

acadêmicos, ativistas e militantes, na campanha nacional para incluir

a disciplina de Comunicação Pública nas faculdades de Comunicação

de todo o país.  A EBC é parceira da causa e, inclusive, irá fazer um

diálogo EBC, aqui em Brasília, para estimular a campanha.

Eu gostaria de propor ao Conselho Curador que aprovasse

uma moção de apoio a essa campanha, como forma de estimular que

esse tema ganhe cada vez mais as universidades de Comunicação.

Coloco a sugestão.

Aprovada.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – É uma campanha publicitária?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não.  Faz favor de prestar atenção em mim.  Só mais um

pouquinho.  Estou falando sozinha?  Sei que estou.  Mario, deixe-me

terminar essa pauta.  Só um pouquinho.

Uma  campanha  que  está  na  internet,  no  Facebook,

#incluicomunicaçãopublica.  É uma campanha para incluir a disciplina

de Comunicação Pública nas universidades do país.
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CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente)  –  A  EBC se  tornou  parceira.   Uma parceira  para  dar

visibilidade aos veículos?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ela aderiu à campanha.  Não sei exatamente em que nível,

mas eu gostaria de propor a aprovação de uma moção de apoio a

essa campanha.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Acho legal por parte do Conselho.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Posso?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dois minutos, Mário.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Dois

minutos.   É  o  seguinte:  no  ano  passado,  ano  retrasado,  nós

aprovamos uma moção pela manutenção da Voz do Brasil, por causa

disso um amigo me telefonou e “aí, o que vocês vão fazer?”.  Nós

aprovamos uma moção, então, peço ao Conselho que retorne essa

moção e publicite.  Não é possível que a gente possa aceitar que o

ABERT deseja a liquidação da Voz do Brasil.

Então, eu pediria que se repetisse essa moção, que foi

aprovada  há  dois  anos,  porque  é  muito  importante  que  a  gente

enfrente essa batalha que a ABERT – Associação Brasileira de Rádio e

Televisão – está colocando contra um programa importante, no nosso

entender, no entender do Conselho, histórico e jornalístico.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas a nossa presidente estava lá e não falou nada sobre

isso.  Ela estava lá.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Não

importa a presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Importa, sim.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND –  O

Conselho Curador se reposiciona...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Está aprovado, conselheiro.  Já ouvi.

O  SR.  LUIZ  HENRIQUE  ROMAGNOLI (Apraia)  –  Os

senhores desculpem a invasão.  Luiz Henrique Romagnoli, atualmente

na Apraia – Associação das Produtoras de Rádio.  Há dez anos, a

pedido do Eugênio Bult, fiz parte da mudança da Voz do Brasil.  Essas

vinhetas novas, voltada mais para o cidadão e menos para dentro do

governo.  Desde então existe um plano feito por gente de rádio que

visa tornar a Voz do Brasil mais radiofônica.  A Voz do Brasil neste

horário é um problema para o rádio.

Esse projeto que está para ser votado é a pior solução

para todos.  É ruim porque flexibilizar a Voz do Brasil significa que ela

vai das 8h às 11h da noite, diminui a quantidade de pessoas que vão

ouvir.  E é um programa bastante importante ainda em vários lugares

do Brasil.  É ruim para as próprias emissoras que vão continuar com

uma hora a mais, da qual não gostam.  E é ruim também para o

governo que terá menos oportunidade de expor, o Executivo, as suas
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posições.  Então, existem projetos para tornar a Voz do Brasil mais

radiofônica.  É uma solução a ser pensada.

É só esse informe.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.  Vamos reiterar a moção de apoio.

Passo  a  palavra  para  a  Joseti,  nossa  Ouvidora.   Não

preciso pedir para ser mais concisa.  Você já entendeu.  Desculpa, ter

te passado para depois do café.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Eu  queria

cumprimentar os conselheiros Isaías, Henderson e Letícia, porque na

reunião de posse eu estava de férias, e o conselheiro Venício pela

posse.   Quero  desejar  a  todos  muito  sucesso  nessa  missão  de

contribuir para a comunicação pública neste Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nós temos mais dois.  Você esqueceu?

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Mais dois?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Você falou do Henderson, Venício...  Joel Zito.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Joel  Zito.

Desculpa  a  falha.   Na  pressa  de  ter  de  cortar  o  tempo,  acabei

cortando os nomes.

Sei que vai ter de ser bem curto.  Então, só vou dar as

boas notícias, porque todo o trabalho que fazemos já está muito bem

descrito aqui no relatório bem detalhado.  Todas as coisas que eu

gostaria de apresentar, na certeza de que nunca terá muito tempo,

estão  ditas  aqui,  como  se  eu  tivesse  dizendo  a  cada  um  dos
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senhores.  Portanto, rogo que leiam para que possam fazer a crítica

ou contribuir com alguma sugestão de mudança.

Nessa  primeira  parte  que  está  prevista  na  pauta  do

Conselho, devo apresentar os programas da Ouvidoria.  Quero, como

está na pauta, dizer que no dia 26 desse mês nós reestrearemos os

programas da Ouvidoria no rádio e na TV.  Para fazer esse trabalho,

tivemos de fazer uma série de readequações na nossa própria rotina.

Para  isso,  acaba  que  conseguimos  realinhar  uma  série  de

procedimentos e inaugurar novas práticas de comunicação.  E aqui no

relatório está descrito qual é o nosso plano de comunicação.

Os programas vêm no sentido de provocar a sociedade ou

aqueles  que  nos  verão  para  compreender  a  comunicação  pública

como um direito.  Ele tem um papel mais pedagógico, porque ele fala

para um público geral, genérico, que está ali em qualquer horário e,

eventualmente, poderá assistir.  No rádio é a mesma coisa.  Serão

programetes, não serão interprogramas que circulam na grade em

qualquer  horário,  como Calhau.   Serão  programetes  com horários

específicos dentro da programação da TV Brasil e da rádio.  Também

poderemos  anunciar  para  o  público  que  horário  poderão  ver  os

programas da Ouvidoria.

Com essa  prática  de  segmentar  o  programa  em  cinco

módulos de três minutos, cumprindo a lei que diz que devemos fazer

quinze  minutos,  nós  elaboramos  uma  estratégia,  um  plano

estratégico  de  como  essa  comunicação  poderá  atender  a  três

objetivos.  Um de ser pedagógico para o público; outro de contribuir

para a missão da EBC, que é contribuir para a formação crítica das

pessoas; e outra é dar visibilidade à Ouvidoria, pois temos também a

função  de  replicar  o  nosso  trabalho,  de  difundir  o  trabalho  de

Ouvidoria,  porque  acredito  que  o  trabalho  da  Ouvidoria  é  um

marketing positivo da nossa empresa e da comunicação pública.
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Saber que aqui o público tem lugar, tem vez, tem voz, é

um marketing positivo, por mais que o trabalho de Ouvidoria tenha

essa parte mais enfática na crítica.  E a crítica, agora nessa nova

direção, devo fazer essa menção, está sendo recebida como auxiliar

dos instrumentos de gestão, está produzindo resultados.  O diálogo

está muito facilitado, da Ouvidoria com todas as áreas, e temos visto

colaborativamente os resultados, a promoção de qualidade que tem

vindo daí.  Então, o programa tem esse objetivo.

O outro documento de comunicação da Ouvidoria são os

relatórios.   Os  programas  falam em geral,  os  relatórios  são  mais

específicos.   Quem estiver provocado pelos programas poderá ir  à

página  ou  do  Conselho  ou  da  própria  Ouvidoria,  que  ainda  está

fraquinha, mas tem promessa de que vai melhorar, e poderá lá ver o

relatório em detalhe.  Então, não apenas conhecer o que estamos

fazendo, mas o esforço que estamos fazendo para melhorar.

Um outro documento de comunicação da Ouvidoria são os

boletins  diários  de críticas à  programação que vão exclusivamente

para  a  Diretoria  Executiva.   Isso  faz  o  quê?   Que  diariamente,

recebendo as nossas observações, as nossas impressões e também

as impressões do público, os gestores poderão atuar no sentido da

qualidade e trazermos aqui as notícias de como melhoramos, em que

melhoramos  e  que  decisões  tomamos  para  que  determinados

problemas  sejam  resolvidos,  e  alertamos,  evidentemente,  para

problemas que se repetem e que podem se tornar crônicos, se não

houver uma ação sobre eles.

O outro documento que temos é a Coluna da Ouvidoria,

que também cumpre essa função mais de diálogo com a população,

um diálogo  mais  fluido,  mais  fácil.   Dialogar  não  apenas  com os

demandantes, que chamamos demandantes o público, o usuário que

nos acessa, que nos provoca para o bem ou para o mal, às vezes com
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muita  razão,  às  vezes  sem razão,  mas  com todo  direito.   Então,

estabelecer ali um diálogo.

Como isso tudo, para se tornar um plano de comunicação

e circular, se complementar, ele tem de ter visibilidade, nós criamos,

e sei que será um esforço muito grande para a Ouvidoria, que não

tem tanta gente, um Twitter, e vamos divulgar ali e pretendemos que

ele tenha visibilidade suficiente, dê visibilidade aos documentos de

Ouvidoria, para cumprir essa missão de forma a que a população nos

reconheça.

Resolvemos  também,  dentro  desse  projeto...   Aliás,  a

coluna, aqui está descrito porque ela parou e por que voltou, e a

primeira coluna de Ouvidoria  também trata disso,  então,  a coluna

voltou a ser publicada na segunda-feira passada, por conta de ter

sido acolhida a reclamação de Ouvidoria, que o espaço de Ouvidoria

na Agência Brasil  tinha sumido.  Então, foi  conseguido um espaço

provisório ali, meio tímido e acanhado, mas é um princípio, então,

volte a escrever as colunas que estão lá publicadas por obrigação

legal,  uma  vez  por  semana,  mas  acredito  que,  sempre  que  for

possível e necessário, também publicaremos, já que a página agora é

independente  da  Ouvidoria  e  não  depende  de  mandarmos  para

agência, esperar, enfim.

Eu gostaria de mostrar a vocês o primeiro programa que

fizemos, que é dentro dessa lógica de cinco programetes na grade de

programação ao longo da semana.   Resolvemos trabalhar  no foco

naquele  público  do  horário  onde  o  programa  vai.   E  temos,

obviamente, de ter uma atenção especial para a nossa faixa longa,

que é de público infanto-juvenil.  Então, temos de alguma maneira,

também conversar com essa faixa, num sentido até de formação para

a atuação crítica e participação social desde infância.  Não adianta a

gente botar as dez horas da noite, para que o cidadão reconheça que
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é um direito e que ele deve participar, se ele desde cedo não vê isso.

Então, já que temos essa missão, devemos começar cedo.

Então, eu queria mostrar o primeiro programa.  Fizemos

um esforço muito  grande para  trazer  ao Conselho,  para que todo

pudessem ver, mas é o primeiro piloto.  Não conseguimos terminar o

de rádio a tempo, mas reproduz mais ou menos a mesma lógica de

comunicação.  Então, eu gostaria que o programa fosse exibido.

A ideia é fazer sempre alguma coisa para o público infantil

e  infanto-juvenil,  com  alguma  parte  que  fale  com  os  pais,  pois,

certamente,  deve  estar  a  mãe  ou  algum adulto  ali,  pelo  horário,

convocando a criança para também dar opinião.  Vamos fazer outras

edições, com outras provocações e, futuramente, se tiver até alguma

consultoria para poder nos ajudar a falar melhor sobre esse nosso

tema e provocar as crianças para essa participação também, é pelo

menos o nosso objetivo.

Mas  esse  é  o  primeiro  modelo  e  os  outros  também

seguirão  a  lógica  do  horário  em  que  serão  apresentados.

Conversando com o Asdrúbal  e  o Valter  Silveira,  tem um que vai

perto do jornal, então, ele terá uma outra linguagem, falando para

um público adulto e dialogando mais com análise de programa, que é

uma das funções do projeto.

Em relação aos produtos que a Ouvidoria tem de entregar,

os  produtos  que  a  lei  prevê,  todos  estão  entregues:  coluna  da

Ouvidoria,  programa  da  Ouvidoria  no  rádio,  que  estreia  dia  26,

programa da Ouvidoria na TV, que estreia no dia 26.  Teremos equipe

hoje, fui comunicada, esse daí fizemos sem equipe, mais uma vez,

mas já fui comunicada hoje que teremos, a partir  da semana que

vem, a equipe para fazer os programas.  Sem a equipe não será

possível, mas já temos a equipe e será possível.  Também o boletim

diário, que é uma questão de lei, também está entregue.  Twitter é

um luxo.  E o novo e-mail entrego à vice-presidente que cobrou isso
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permanentemente e, finalmente, conseguimos artesanalmente.  É um

e-mail que demos um jeito.  Vamos passar a fazer as estatísticas e

pesquisas de uma forma manual,  mas vamos facilitar o acesso do

usuário aos nossos conteúdos.

Em relação às análises, todas estão aqui detalhadamente,

todos podem ler ao longo da semana, do mês, porque é muita coisa,

análise de agosto e setembro.  Então, em comentário muito rápido, o

que percebemos mais fortemente nessas análises foi um jornalismo

ligeiramente tímido, ligeiramente inseguro, ligeiramente pendular, e o

público  identifica,  porque  já  teve  quem  dissesse  sobre  a  mesma

matéria que era matéria de coxinhas, como quem diz que aquilo ali

era pigue, que éramos chapa branca ou que éramos coxinha, que o

jornalismo  era.   Está  aqui  no  relatório,  depois  posso  te  mandar

especificamente esses, mas é só numa linha geral, percebe-se isso.

A Ouvidoria, a partir dessas questões que nos chegam, é

uma questão muito permanente no jornalismo.  Isso vem de longa

data, não é uma questão só de agosto e setembro.  Percebe-se que

há  uma  insegurança,  não  é  que  haja  uma  orientação  para  um

jornalismo  mais  à  esquerda  ou  mais  à  direita,  mas  existe  uma

indefinição de uma linha editorial  segura,  para que todo jornalista

possa cumprir com segurança.  Então, você vai ver nos textos todos

aqui  que  foram analisados  que existe  uma insegurança:  se  posso

falar sobre isso, se não posso – é a percepção –, como falo sobre

isso,  isso  não  devo  falar.   Então,  fica  um  jornalismo  um  pouco

acanhado,  digamos  assim,  mas  com grande  esperança  de  que  as

coisas se alinhem.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Já que você é bem-humorada, eu também sou.  Você vai

curtindo até o mês que vem.
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A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Mas  conte

sempre com a Ouvidoria.  Estaremos ali te ajudando, olhando como

as coisas estão procedendo, mas de uma maneira muito positiva.  E

essa indicação também é para ser vista de maneira positiva, porque é

uma espécie  de termômetro  que pode contribuir  para os gestores

fazer seus planos de gestão para alinhar as coisas.

Então, o oficialismo é uma coisa também em que acredito

e é a percepção da Ouvidoria que segue nessa mesma lógica.  Talvez

uma certa insegurança da equipe de qual é o rumo.  E eu gostaria de

dizer  aqui  que  o  discurso  da  comunicação  pública  não  está

efetivamente  alinhado,  ou  se  faz  o  jornalismo  de  sempre,  o  que

também não é o desejável, ou se faz o jornalismo de sempre para o

outro  lado,  o  que  também  não  é  o  desejável.   Portanto,  ainda

estamos inaugurando, temos esperança em você, o nosso jornalismo

efetivamente público que ainda não se encontrou.

Temos  uma  crítica  que  é  uma  crítica  recorrente,  o

esporte.   Há  aqui  as  análises  de  esporte  que,  minimamente,

passamos  três  minutos  e  meio  de  uma  transmissão  esportiva

trocando um time pelo outro, fazendo todo o comentário como se o

time fosse um, como se o time fosse outro.  E quando se percebeu

que não era, seguiu adiante, trocado, sem nenhuma desculpa, sem

nada.  Então, é preciso ter um olhar cuidadoso sobre o esporte.

O  esporte  feminino  foi  muito  maltratado  nas

transmissões, para se ter ideia foi de chamar falta de qualidade, que

o  esporte  feminino  precisa  se  qualificar,  coisas  assim  que

desqualificavam,  na  verdade,  o  campeonato.   Precisa,  então,  de

qualificação, acho, da equipe para atuar na comunicação pública, que

dá espaço para times menos cotados, que não são da primeira linha

do esporte.

Uma outra coisa que é digna de muita nota e atenção, e

hoje  foi  falado  aqui  da  necessidade  dos  povos  da  Amazônia  pela
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conselheira  Letícia,  estamos  com  um  problema  sério  na  Rádio

Nacional da Amazônia.  Temos tido reclamações.  Estamos com um

transmissor apenas e, mesmo assim, em baixa potência.  Seria até o

primeiro programa de rádio que a gente ia trazer, mas não deu tempo

de ficar pronto.  Então, é preciso olhar com atenção, porque tem essa

necessidade  e  tem  audiência  e  é  estratégico,  acho,  para  a

comunicação pública.  Então, a Rádio Nacional da Amazônia tem esse

problema que precisa ser olhado com muita atenção.

Estamos  também com problema técnico  grave  na  MEC

FM, do Rio de Janeiro.  Também temos tido reclamações.  É a única

rádio  de  música  erudita,  então,  evidentemente,  não  vai  concorrer

com a CBN, nem com as outras rádios que são generalistas, têm de

tudo, mas é um público fiel e reclama à Ouvidoria.

Deixe-me ver aqui na correria, anotei várias coisas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Joseti,  você  me  dá  dois  minutinhos?   Porque  já  tem

conselheiro saindo.  Qual era a sua dúvida?  No mês que vem, dia 18,

teremos reunião das Câmaras Temáticas.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Já

confirmou essa data?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ninguém tem nada contra, imagino.  Do Pleno.  Não vamos

discutir o Eixo 3?  Não entendi.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Acho que

a gente tem de resolver isso agora.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Então, eu entendi errado.
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Desculpe,  Joseti,  é  que as pessoas estão começando a

sair.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  A

proposta  que  discutimos  na  Câmara  ontem,  nós  temos  reunião

ordinária dia 9 de dezembro, como não conseguimos debater todo o

processo de seminário, que a gente fizesse uma reunião da Câmara

Temática, uma reunião extraordinária do Conselho...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Isso não está dito aqui.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Uma

reunião extraordinária do Conselho no mês de novembro.  Essa foi a

proposta que nós  construímos ontem.  Se ela  é viável  ou não,  a

Câmara Temática não tem o papel de decidir, é uma proposta que

traz para cá.  A gente precisaria fazer essa discussão aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu só entendi que haveria da Câmara Temática e traríamos

para discussão no dia 9 de dezembro.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Tudo

bem.  Também pode ser essa proposta.  Talvez a proposta melhor

seja essa, não vou dizer que não, mas a gente teria de bater martelo

até para a gente se auto-organizar aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Consulto  os  conselheiros,  o  que vocês  acham que seria

melhor?  São duas alternativas.
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Posso

falar?  Eu estava na reunião.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pode.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Nós

sugerimos  ao  secretário  Guilherme  que  fizesse  uma  síntese  da

reunião  das  Câmaras  Temáticas  e  enviasse  para  os  membros  das

Câmaras, pois nem todos os conselheiros são membros da Câmara,

para que eles estivessem preparados para a reunião do Conselho de

dezembro, porque a reunião do Conselho agora em cima do laço, em

novembro, fica muito difícil de fazer, é visível isso para todos.

Mas eu queria aproveitar, voltando atrás, acho que é um

direito meu, falar sobre a Ouvidoria.  Eu fico muito triste de saber

que a Rádio da Amazônia novamente está só com um transmissor e,

assim mesmo, com deficiência, quando é uma rádio importantíssima

para nós e que é olhada com muito carinho pela população.  Também

a MEC FM que tem um público fiel, música clássica, com dificuldade.

Aliás, hoje não deu tempo, porque se faz uma pauta enorme, e não

dá tempo de cumprir toda ela.   É um problema sério isso aí.   As

rádios nem foram tocadas, esse assunto da rádio.  Sugiro até que

fique  essa  discussão  das  rádios  para  aprofundar  numa  próxima

reunião.

Não  foi  decidido,  na  minha  opinião,  aliás  porque  as

Câmaras não têm poder deliberativo de fazer reunião em novembro.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu vou fazer o seguinte: vamos falar por e-mail, resolver

por e-mail essa questão, para não prolongar.

Joseti, por favor.  Obrigada.  Desculpa.
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A SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Eu  só  quero

agradecer a oportunidade de apresentar o programa, porque sei que

a reunião está bem pressionada de tempo.  Isso para mim já foi

suficiente, porque era uma prestação de contas que eu devia a este

Conselho.

O relatório está bem detalhado, então, termino pedindo

que todos leiam e contribuam com críticas ou, também, os diretores

das  áreas  citadas,  se  quiserem  fazer  manifestações,  para  que

constem de outros relatórios, a partir dos boletins diários, o relatório

está  aberto  também  para  incluir  as  manifestações  das  áreas  na

prestação de contas ao Conselho, de providências que tomaram sobre

os problemas apontados.

Muito obrigada a todos e a todas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu só queria te parabenizar e me desculpar novamente.  Eu

só  queria  dizer  que,  pessoalmente,  o  teu  trabalho,  a  mim,  ajuda

muito.   Acho  que  aprendo  muito,  é  muito  sensato  e  muito

equilibrado.  Parabéns.  Obrigada.

Eliane.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Vocês

sabem como sou fã.  Sempre falo que sou bastante fã do relatório da

Ouvidoria.  Sempre me divirto com o relatório da Ouvidoria, então,

me diverti de novo.

Há algumas perguntas.  O que significa, Joseti, artesanal

em relação ao e-mail da Ouvidoria?  Porque me encontrei com uma

pessoa que acho que é uma voz importante hoje no país, Guilherme

Boulos,  do MTST.   Ele  reclamou,  pediu  uma matéria  publicada na

Agência Brasil de uma mudança nas aspas dele e diz que escreveu
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para a Ouvidoria.   Vim procurar aqui no relatório e não tem esse

relato  dele.   De  repente,  quero  entender  o  que  significa  esse

artesanal, se tem a ver com o fato...  Não está aqui.  Eu fico muito

orgulhosa de o Guilherme Boulos ver uma matéria nossa e escrever

para a Ouvidoria.   Então,  eu queria entender o que significa esse

artesanal.

Em relação ao futebol, há um relato que está delicioso

sobre a questão – delicioso se não fosse trágico, engraçado se não

fosse  trágico,  mas  é  divertido  ver  essa  inversão  tragicômica  -   e

ponho a pergunta para a EBC: nós tínhamos a Série C, agora temos

as Sérios B, C, D, E, como já lembrou aqui o governador; temos o

futebol feminino.  Então, a primeira pergunta: quero saber quanto de

nossa grade hoje  está  sendo ocupada por  futebol,  eu  gostaria  de

conhecer;  e  como  vamos  dar  conta,  porque  esses  erros  são

reincidentes, não é a primeira vez que a Ouvidoria traz esses relatos

de problemas na narração, problemas graves, e que isso se perpetua.

Como isso vai ficar agora com uma presença tão marcante do futebol

dentro de nossa grade, com todo o abecedário aí.

Na  questão  do  muito  oficialismo,  há  um  relato  aqui

importante em relação aos Caminhos da Reportagem na pauta da

transposição do Rio São Francisco.  Isso marcou muito.  Acho que

temos de estar atento, até para a credibilidade dessa empresa não

podemos ser oficialistas, não serve nem ao governo, porque a gente

perde a credibilidade.   Então,  acho que vale  a pena lembrar  esse

relato.  Caminhos da Reportagem é um problema que tem grande

visibilidade,  que tem credibilidade e,  de repente,  ver  o oficialismo

num programa como esse me deixa assustada.

De  novo,  uma  matéria  que  já  foi  citada  aqui,  a

reportagem especial sobre a vida e ocupação, e que é difícil de ver.

Eu  tinha  sentido  isso  também  na  reportagem  e  o  relatório  da

Ouvidoria traz essa crítica, de que foi difícil  acessar a reportagem.
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Então, material com bom conteúdo, mas que, de repente, você não

consegue acessar.   E acho que esse também não é um problema

novo, isso tem uma questão relacionada e nos antigos castelos acho

que podem ser resolvidas essa relação de Portal e Agência.  Então,

esse ponto da Ouvidoria,  dentro do relatório,  é importante e uma

questão corrigida nessas relações.

Rádios.   Quero  aproveitar  o  relatório,  quando  fala  da

questão dos problemas das rádios, e trazer uma outra questão aqui,

que  é  a  digitalização.   Há  um tempo  atrás,  quando  foi  aberto  o

processo para digitalização das FMs, o Eduardo Castro, então Diretor-

Geral, explicou que essa digitalização não aconteceria no caso das

AMs.   A  EBC  não  entraria  com pedido  de  digitalização,  porque  a

digitalização  significaria  reduzir  a  abrangência,  e  que  isso  estaria

sendo negociado junto ao Ministério das Comunicações, a migração

da AM para FM nesse processo de digitalização.

O  Conselho  concordou  com  aquela  explicação  naquele

momento.  Pareceu bastante pertinente, mas saiu a lista das rádios

que fizeram a migração, a EBC não está lá.  Então, eu queria saber

em que pé está esse processo, porque o temor agora é que, talvez, a

negociação não tenha acontecido,  enfim, que a gente depende do

bonde, o que vai ser feito, para a gente não perder espaço.

Há  um  relato  aqui  da  Ouvidoria,  da  Josemare

Poetcheck(?),  sei  lá  como  fala  esse  nome,  traz  a  crítica  a  uma

reportagem que  foi  ao  ar  agora  em  setembro,  com conteúdo  de

exclusivo, que gerou muito debate entre os trabalhadores da EBC,

que é a entrevista a um justiceiro.  Anteriormente à matéria ir ao ar,

achei bastante legal, muito bacana a gente ir atrás do justiceiro, ouvir

a voz dessa pessoa que estava aqui na pauta na discussão da Agenda

Nacional.   Então,  achei  jornalístico,  o  critério,  mas  quando  vi  o

resultado da matéria fiquei bastante assustada.  E, coincidentemente,

há um relato  aqui  na página 92 a 93 de uma ouvinte que critica
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também a forma como se deu a concretização disso, inclusive, com

conteúdo exclusivo e sem um olhar crítico em relação ao que era esse

justiceiro.   Eu terminei  a  matéria  falando assim: nossa,  há gente

achou  legal  que  as  pessoas  façam  justiça  com  a  própria  mão,

inclusive,  no  uso  dos  verbos,  das  expressões,  entre  quem  faz  o

arrastão  e  quem faz  a  justiça  com as  próprias  mãos,  o  uso  das

palavras escolhidas ali.  Fiquei bastante assustada e acho que vale a

pena recuperar a fala da Josemare no relatório.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Deixe-

me fazer um contraponto para a gente não perder muito tempo com

isso.  Eu discordo da avaliação pelo seguinte: concordo quando você

fala  que  era  uma  abordagem jornalística;  acho  que  é  importante

ouvir esses caras que são completamente fora de propósito, agora a

reportagem  terminava  com  três  sonoras  de  gente  condenando

justiceiro.   Acho  que  há  um  certo  exagero  dizer  que  aquela

reportagem não se posicionava ou deixava em aberto as proposições

radicais que o cara fazia.  Havia três sonoras, OAB, um professor e

uma terceira sonora que não lembro de quem.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Eu

lembro da ativista, Ivone.

O  SR.  RICARDO  MELO (Diretor  de  Jornalismo)  –

Terminava com a Ivone...

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – A que

eu vi só tinha a Ivone e, de qualquer forma...

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Não.

Havia três sonoras.  Mas acho que, jornalisticamente falando, ouvir o
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que  se  passa  na  cabeça  desses  caras  que  acham que  no  Rio  de

Janeiro tem de pegar os pobres, dar porrada e não sei o quê.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – O que

vi no ar, achei bastante estranho.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Você

deve ter pego só o começo da matéria.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Não.

Eu a vi toda.  A matéria que vi tinha uma única sonora.

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Ficou

assustada, porque só viu o começo.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –

Inclusive, teria sido muito legal ter conversado com um dos meninos

que foi barrado...

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – E foi a

primeira televisão que ouviu esses caras.  Acho que era uma coisa

exclusiva e que valia a pena.  É jornalístico.  Não é que a gente quer

fazer  sensacionalismo.   A  gente  tem de  ouvir  o  que  esses  caras

pensam.  Há uma faixa da sociedade que pensa, no meu entender, de

maneira errada, são pessoas completamente equivocadas em como

conduzir as questões políticas, mas era uma questão jornalística e,

inclusive, acho que foi um furo e que a gente deveria se vangloriar.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  De

qualquer forma, Ricardo, vale a pena recuperar o que a ouvinte...

O SR. RICARDO MELO (Diretor de Jornalismo) – Eu li e

respondi, inclusive, a nossa ouvinte.
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CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Há

aqui a participação do Leiberson, que é um funcionário aqui da casa,

na Ouvidoria,  falando da sindicância.   Essa sindicância se deu por

conta de uma reportagem que foi ao ar pela Agência Brasil.  Ouvimos

o ministro da Saúde.  No sexto parágrafo há um erro de uma frase,

um erro grave, em que trocamos uma palavra, o ‘sem compromisso’,

‘sem comprometer a qualidade’, a frase do ministro na ampliação dos

Mais  Médicos,  e  a  palavra  saiu  ‘sem  compromisso’,  ‘sem

comprometimento com a qualidade’.  De fato, é um erro sério.

Acho que a movimentação da empresa para apurar erros

desse  tipo,  inclusive,  é  importante  para  a  valorização  de  nosso

trabalho.  É importante que o nosso trabalho seja vigiado, corrigido e

etc.  Há preocupação, e aqui quero deixar registrado, em relação à

sindicância que, espero, esse processo não seja simplesmente para

punir,  mas para encontrar  os  erros  e  corrigi-los  num processo  de

construção, para que a gente não alimente aqui o medo, porque se a

gente já é dúbio, já tem um jornalismo – e já falei disso antes, não é

a primeira vez, na primeira vez que sentei aqui nessa cadeira falei

que  a  gente  tem  um  jornalismo  medroso,  tinha  um  jornalismo

medroso,  pois  espero  que isso  não tenha.   Espero  que processos

como esses,  que  sejam para  a  construção,  não  para  aumentar  o

medo e os receios de quem está fazendo o trabalho.

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor  Presidente)  –  É

exatamente essa a ideia, porque o erro é muito grande, profundo,

grosseiro  até.   É  com o intuito  de descobrir  formas,  primeiro,  de

como aconteceu e, depois, de como evitar isso.  A mesma coisa, não

sei que fim levou isso, do locutor que errou o time de futebol.  É o

típico de erro que é literalmente em ver teu lado, tanto nesse caso,

como naquele, mas o objetivo é evitar esse tipo de procedimento.
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CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –

Chama-se atenção que no caso do Kioro tenha aberto sindicância e

esse caso em que tive de falar com Boulos, que ele também falou que

tem uma mudança nas aspas, demorou vinte dias, mais de um mês

até,  para  haver  a  mudança,  e  não  tenha  causado  tanto  furor  na

gente.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Qual?

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Uma

reportagem sobre a manifestação do dia 20 de agosto.  A entrevista

saiu  com  ele  no  dia  16.   Era  uma  frase,  isso  ele  me  falou

posteriormente,  a  gente  se  encontrou  em  São  Paulo,  ele  falou:

“Nossa, vocês fizeram algo digno de grande imprensa”, quer dizer,

nem a grande imprensa fez isso, “e,  de repente, tem a frase que

inverteu, eu não disse aquilo”.  E essa frase não tenha tido o mesmo

impacto, não tenha causado.  Não sei se é uma coincidência.  Por isso

eu queria entender,  Joseti,  é um processo que não está aqui,  não

aparece, pois como isso foi em agosto, imaginei que fosse estar aqui.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Eu não

soube.  Minha intenção é que a gente tenha um controle e evite esse

tipo de coisa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eliane, vou sugerir mais uma ponte.  Acho que esse tipo de

coisa  assim  tem  de  sentar,  bater  na  porta  e  “Américo,  e  aí?

Asdrúbal?”.

CONSELHEIRA  ELIANE  PEREIRA  GONÇALVES –  Eu

cheguei a falar.  Não com o Américo, mas com outras pessoas.  Você
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não estava aqui ainda não, Ricardo, mas eu já tinha falado com o

pessoal da Agência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  – Tomar  iniciativa também.  Por  que esse não foi,  o  que

aconteceu?

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – E até

dar voz ao funcionário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Claro.  Evidente.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Assim

que tive contato com ele, na primeira oportunidade que encontrei eu

já tinha falado.  Então, só para dizer que falei.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas acho que a gente tem de ter mais porta aberta, acho

que isso ninguém pode ter dúvida, de que as portas estão abertas

para os conselheiros e para todo mundo, imagino.  É isso.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Acho

ótimo.

O SR.  AMÉRICO MARTINS (Diretor  Presidente)  –  Eu

tratei esse assunto especificamente com várias pessoas.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Acho

que terminou.  Eram esses os pontos.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Posso responder

essas questões rapidamente?
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Você responde e passamos para outro item.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Por  que  o

processo não chegou?  Em relação à matéria do justiceiro, prometo

fazer  uma  análise  para  boletim  interno.   A  demanda,  sim,  está

respondida.  A sua resposta também está no relatório, mas não fiz

uma análise da matéria.  Prometo fazer uma análise para boletim de

Ouvidoria com detalhes e todos os arrazoados técnicos e teóricos a

respeito dessa reportagem.

Em relação à demanda, o que aconteceu?  Isso explica

também o fato do e-mail artesanal.  Tentando buscar uma forma de

trazer  hoje  aqui  uma  solução  para  a  questão  do  acesso  difícil  à

Ouvidoria,  buscando  os  e-mails  que  podíamos  tirar  das  nossas

próprias relações internas e colocar para o público, de forma que eles

pudessem falar com a Ouvidoria de forma mais prática, mais ágil,

pegamos um e-mail, que é para onde a gente joga todo o spam, tudo

o que chega e que não é de Ouvidoria, que acaba indo para lá, é um

e-mail antigo, fizemos uma varredura para transformar esse e-mail

num e-mail que hoje oferecemos: ouvidoria@ebc.com.br.

Obviamente que as pessoas consideram, para falar com a

Ouvidoria, se botar para esse e-mail ouvidoria@ebc, certamente, vai

cair na Ouvidoria.  Aí, o que aconteceu?  Achamos essa demanda que

já tinha bastante tempo que estava lá.   Mas mesmo uma pessoa

externa,  se  manda  para  esse  e-mail,  ela  recebia  uma  resposta

automática, que dizia assim: por favor, cadastre-se e oficializa sua

resposta e tudo o mais.  Ninguém tem paciência para cadastrar, como

a conselheira e vice-presidente sempre anotou.  Ninguém vai ficar

fazendo isso para fazer reclamação.  Tem de ter um e-mail direto.
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Então, quando fomos buscar para fazer o e-mail direto,

encontramos  essa  demanda.   Imediatamente,  pedi  desculpas,

expliquei  o  processo,  pois,  como  não  houve  a  sequência  de

cadastramento para poder registrar no sistema a demanda, ela ficou

perdida, mas que íamos encaminhar – foi que encaminhei a você – e

já levamos a resposta ao demandante.  Por isso, é artesanal, porque

quando decidimos esse e-mail para o acesso ficar mais direto, temos

de, a partir de então, receber o e-mail, selecionar dos spans, porque

é um e-mail público e não tem controle direto, com a caixinha que

responde,  não  tem  mais.   Então,  recortamos  manualmente,

colocamos dentro do sistema Nambi, para que fique registrado como

processo e que fique registrado numericamente, como demanda de

reclamação desse ou daquele veículo, enfim, para que possamos ter

os  controles  estatísticos,  oferecemos  nesses  relatórios.   Então,  o

artesanal quer dizer isso.

Em  relação  à  comunicação,  e  está  aqui,  inclusive,  o

processo do Guilherme Boulos, está aqui o processo com a resposta.

Nós  cadastramos,  registramos e  pedimos desculpas.   Mas  era  por

isso,  quando  manda  um  e-mail  e  recebia  aquela  mensagem

“preencha  os  cadastros”,  as  pessoas  desistiam  de  fazer  suas

demandas.  Agora não, agora recebemos o e-mail, separa do spam,

limpa tudo, recorta, cola para lá, cadastra, abre número de processo,

tudo manualmente.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Isso é

o artesanal?

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – É o artesanal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Deixa eu te perguntar uma coisa.  Eu não lembro o que a
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gente  combinou aqui  em relação  aos  envios  dos  boletins  para  os

conselheiros.  Não lembro.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Ficou decidido

que o Conselho cumpriria a lei, mandando para a Diretoria Executiva.

Eu disse que as demandas, os comentários, as análises que vão ao

boletim diário,  vêm para o relatório do Conselho naturalmente, só

que com a oportunidade de que os gestores digam como resolveram

aqueles  problemas,  que  encaminhamento  deram.   Isso  não  está

acontecendo muito.  Teve no começo, quando mandei a comunicação,

mandava “isso daí, resolvi dessa maneira; estamos fazendo um curso

de capacitação”, enfim, essas coisas.  Agora não está tendo a parte

“do que fizemos para resolver isso”, mas tudo o que vai ao boletim

diário vem para o Conselho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Isso aqui recebemos um mês depois ou dois meses, nesse

caso.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Vocês podem

tomar  uma outra  decisão.   Eu,  legalmente,  não  posso,  mas  se  o

Conselho decidir, fazemos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Por que você não pode?  Não entendi.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Porque a lei diz

que esse boletim diário é exclusivamente para a Diretoria Executiva,

eu tenho de obedecer.  Mas se o Conselho resolver de outra maneira,

eu obedeço, porque o Conselho é instância superior.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – A Diretoria pode mandar, então.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  A  Diretoria

pode.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Por  exemplo,  tivemos um período em que ficamos dois

meses, quer dizer,  entre uma reunião e outra, dois meses.  Aí  há

coisas  que  já  passam...   Eu  não  lembrava  como  a  gente  tinha

combinado, mas, tudo bem.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Mando ou não

mando?  A Diretoria manda?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Depois a gente combina.

Rita.   Depois  a  gente  passa  para  outra  pauta  para

encerrarmos.

A  SRA.  JOSETI  MARQUES (Ouvidora)  –  Só  um

instantinho.  A Ouvidoria não só reclama.  Vida em Ocupação foi uma

matéria  extremamente  elogiada  no  relatório  e  a  observação  era

apenas  que  ela  deveria  ter  um acesso  mais  fácil,  para  que  todo

mundo conhecesse a qualidade do trabalho que a EBC realiza.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente)  –  Quero  cumprimentar  pelo  e-mail,  mesmo  que

artesanal,  porque  vem  dar  uma  alternativa  a  quem  não  quer

preencher um formulário, dizendo qual o seu grau de instrução, onde

se formou, se mora sozinho.  Era um formulário muito trabalhoso e

percebi  que  algumas  pessoas,  eu  mesma,  para  mandar  uma
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sugestão,  é  muito  coisa  para  contar  tudo  aí.   E  outras  pessoas

também que queriam fazer contribuições ao Conselho, à Ouvidoria.

Esse  trabalho  que  a  Ouvidoria  agora  tem,  antes  era  o

trabalho da pessoa que queria se comunicar.   Então, facilitar  essa

ponte,  depois  encontrar  soluções  que  agilizem  o  processo  na

Ouvidoria, acho que é bem produtivo.  Sugiro até que se quantifique

mesmo o que vem através do site,  dos formulários,  e o que vem

através dos e-mails, daqui para frente, para ver se é instrumento que

ajuda ou não faz diferença.  Acredito que ajuda muito.  Aqui está

diferente de lá, o e-mail.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – Sim.  Perdão.

Aí a gente ainda não tinha acertado, o relatório já tinha fechado, mas

o  e-mail  da  Ouvidoria  é:  ouvidoria@ebc.com.br.   Aí  está

ouvidoriadaebc, que seria uma dificuldade também.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Para contribuir com uma relação mais dinâmica e com

quem se reporta à Ouvidoria, estou vendo aqui que há uma pessoa

que escreve fazendo vários comentários, sugestões, sobre a grade,

qualidade da imagem, fala o que a família dela acha da programação,

o que poderia melhorar.  E a resposta vem assim: “A transmissão do

sinal  da TV Brasil,  em Manaus, é de responsabilidade de emissora

parceira.   Estamos  solicitando  nossa  área  de  rede  que  entre  em

contato  com  a  nossa  parceira  para  verificar  as  condições  de

transmissão do sinal”.  Ótimo.  E as outras coisas que essa pessoa

manifestou?  Em relação ao jornal,  a  distribuir  pela  grade,  várias

coisas que a EBC está discutindo neste momento que essa pessoa

poderia se sentir participante.

Aqui,  também,  uma  outra  pessoa  sugere  que  as

reportagens que ela ama do Repórter Brasil sejam transformadas em
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pequenos vídeos de 30 segundos até um minuto, com a marca d’água

da emissora, ela está preocupada com a identidade, para que possa

postar via Facebook e tal.  A sua sugestão foi enviada à Diretoria de

Jornalismo da empresa.  Então, essa é uma relação que para, morre

aí, mas o que diz a Diretoria de Jornalismo em relação a isso e o que

se diz aqui em relação à grade?  Acho que essa informação pode

voltar  também,  essa  relação  com quem participa  da  EBC,  é  uma

preocupação nossa.  Acho que essa relação tem de chegar ao fim e a

pessoa sentir que contribui para o processo da nossa mídia pública.

É  isso.   Estou  superfeliz  com  o  programa,  com  os

avanços.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora)  – Muito rápido.

Em relação a essa demanda que não tem resposta, deve ter uma

observação de que passou do prazo e não houve resposta, ou está lá

no conjunto das anotações estatísticas o que teve ou não resposta,

dentro ou não do prazo.  De qualquer maneira, o que fazemos é o

seguinte...

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA (Vice-

Presidente) – Foi encaminhado para o setor.

A SRA. JOSETI MARQUES (Ouvidora) – E o setor não

devolveu.  Ocorre.  Nós insistimos.  Em geral, respondem sim.  Há

uma outra coisa, em algumas situações nós ligamos, por exemplo, a

Rádio  Nacional  da  Amazônia,  a  MEC  FM,  ligamos  depois  de  um

determinado  tempo,  o  Setor  de  Monitoramento,  Gestão  da

Informação,  para  saber  se  foi  resolvido  o  problema  e  como  foi.

Enfim,  fazemos  essa  remissiva  para saber  o  que houve,  como as

coisas  ficaram,  se  foi  atendido  ou  não,  e  acompanhamos  a  área,

quando não respondem, cobramos, até dizendo que “vamos fechar o

relatório, você tem aí coisas para responder”.  Então, fazemos esse
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cuidado.   Nem sempre  volta,  mas  fica  lá  registrado,  no  final  do

relatório, que não teve resposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigada, Joseti.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu

queria  sugerir  para  o  bom andamento  dos  trabalhos  que  a  gente

passasse para a próxima questão da pauta, que substituísse o Item

10 – Informes do Conselho, moções de apoio, projeto, comunicação

pública,  e-mails,  Secretaria,  projetos  de  Conselhos  Estaduais,

correspondentes  internacionais,  que  poderão  ser  discutidos  em

ocasião, para o informe da direção da EBC, porque há dois meses não

ouvimos esses informes.  Acho que é importante estarmos a par do

que a direção está decidindo, já que poucos conselheiros restam aqui

e o quórum está se esvaindo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – São só informes rapidinhos.  Dois minutos.

O  novo  e-mail  da  Secretaria  do  Conselho  é

secretaria.conselhocurador@ebc.com.br.

Um convite  ao  nosso  novo  diretor  de  Jornalismo,  para

comparecer, pois vamos marcar uma reunião sua lá na Câmara de

Jornalismo, para podermos aprofundar algumas conversas, troca de

ideias.  Vamos marcar.

Conselheiro, Paulo, já acabei.  Eu espero que o senhor me

ajuda, da próxima vez, a fazer a pauta, porque, às vezes, é difícil e

preciso de ajuda.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu já

tinha sugerido.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu sempre estive aberta.  Só uma questão de aguardar a

contribuição.

Passo direto para o Américo.

O SR.  AMÉRICO MARTINS (Diretor  Presidente)  –  Na

nossa discussão sobre grade, já falei de várias coisas, não vou me

repetir.

Tivemos uma reunião, eu e Guilherme, no Rio de Janeiro,

há uns dez dias, com representantes da Cúria, para discutir a questão

da transmissão dos programas da igreja católica que acontecem na

nossa programação desde antes de a EBC existir.  Eu coloquei muito

claramente ali, na verdade, fui muito bem recebido pela Cúria, que

não podemos continuar desse jeito, porque não temos recursos para

fazer isso.  Hoje a gente grava os programas, bota os programas ao

vivo, tem de colocar funcionário no final de semana para trabalhar

ganhando  hora-extra,  não  trabalhando  durante  a  semana,  porque

estão fazendo esses programas.

Fui  muito  claro  que  a  gente  precisava  encontrar  uma

solução para isso, que seria, inicialmente, pelo menos, que eles nos

entreguem a fita bonitinha, tudo gravada e a gente coloca, e que eles

assumam os gastos de produção de tudo isso.  Quer dizer, o ideal é

que  tenha  só  um  funcionário  envolvido  nesse  processo,  que  é  o

funcionário  da  programação  que  vai  colocar  isso  no  ar,  por  uma

questão, obviamente, dos custos.

Fui  muito  bem  recebido  e  estamos  tentando  trabalhar

para que eles consigam fazer esse processo o mais rápido possível, o

que  vai  liberar  recursos  para  fazer  vários  desses  programas  que

falamos  aqui  hoje  e,  o  mais  importante,  não  usar  o  dinheiro  da

161



emissora  pública  para  esse  tipo  de programa.   Então,  um grande

primeiro passo.

CONSELHEIRA ELIANE PEREIRA GONÇALVES – Isso

chega para eles?

O  SR.  AMÉRICO  MARTINS (Diretor  Presidente)  –  A

gente espera que até o final do ano seja resolvido, mas mandamos

uma  comunicação  formal  pedindo  um  mês.   Não  sei  se  eles

conseguem.   Mas  foi  muito  bom.   Não  sei  se  você  quer  colocar

alguma...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Não.  Eu quero te ouvir.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Isso

foi uma coisa.

Outra,  já  foi  mencionada  aqui,  lançamos  hoje,  por

coincidência,  não foi  obviamente  nada em relação  ao  Conselho,  a

campanha contra o assédio moral e sexual.  É uma campanha que

está  envolvendo  a  empresa  inteira.   Teve  muita  participação  da

Comissão de Ética que, aliás, é outra coisa que foi remontada agora,

finalmente.   Está  com  todos  os  funcionários,  todas  as  pessoas

nomeadas, todos os membros suplentes e titulares estão nomeados.

Estão  trabalhando  numa  estrutura  física,  tentando  dar  todas  as

condições.  Foi  uma demanda muito clara dos funcionários para a

gente fazer uma campanha para, de fato, acabar com qualquer tipo

de assédio e explicar muito para as pessoas como podem reagir.

Estamos dando início à negociação ao acordo coletivo de

trabalho.   Já  fizemos  algumas  reuniões  na  Diretoria.   Hoje,  pela

manhã, antes da reunião aqui, foi composta uma comissão nossa de

pessoas  do  quadro,  para  participar  das  discussões  formais.   Eu
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mesmo estarei muito à disposição para conversar com os sindicatos,

os trabalhadores.  Eu só gostaria de chamar a atenção a todo mundo,

como é óbvio para as representações dos trabalhadores também, o

momento complicado que estamos vivendo no país.  Então, a melhor

solução que teríamos é bastante diálogo, para tentar chegar a um

acordo que seja razoável para todo mundo.

Vários pontos que vocês levantaram aqui, criamos uma

comissão, um grupo interno envolvendo as várias diretorias, a Vice-

Presidência,  DIAFE,  SUSUPE,  para  a  criação  de  uma  central  de

compras, para agilizar a compra de equipamentos, por exemplo, de

transmissão,  coisas  até  pequenas,  algumas  outras  muito  maiores,

porque a gente sabe que esses processos são muito lentos, muito

complicados,  e  estamos,  como a  própria  Ouvidoria  colocou,  numa

situação muito crítica em relação ao sinal.  Eu gostaria de alertar a

todos,  porque  é  uma situação  muito  crítica.   Algumas  coisas  são

relativamente  fáceis  de  se  arrumar  e,  portanto,  essa  central  de

compras  vai  conseguir  acelerar  esse  processo,  mas  algumas  vão

depender  de  investimentos  muito  grandes.   A  nossa  área  de

engenharia levanta que precisaremos de, de imediato, pelo menos,

200 milhões de investimento, o que não teremos.  Vamos ter de fazer

algumas escolhas.

Isso me leva a um outro ponto que é a questão de nosso

orçamento, que compromete muito o que estamos falando aqui.  Este

ano,  como  o  Asdrúbal  já  comentou,  foi  cortado  20%  do  nosso

orçamento, que é um corte muito significativo, um quinto de nossas

verbas, e apenas em custeio e investimento, que é o orçamento que

podemos,  de  fato,  operar,  é  o  orçamento  discricionário,  onde

podemos fazer escolhas.  E esse ano é mais crítico ainda porque já

estamos em outubro,  já  tem quase tudo comprometido e isso vai

criar problemas, por exemplo, para criar programas novos, etc.
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E estamos começando a trabalhar com o orçamento do

ano que vem levando muito em consideração o que discutimos aqui

hoje, aliás, eu queria elogiar a todos, de novo, como eu tinha falado

com a Ana, pela qualidade da discussão, que foi muito boa e muito no

caminho de tentar construir junto, mas eu gostaria de alertar a todos

esse problema com o orçamento.  Estamos fazendo pedido de verbas

suplementares, existe algumas possibilidades, mas não estamos com

a vida muito fácil.

Acho que o que mais me preocupa dentro disso tudo, e o

que estou tentando para o ano que vem é tentar liberar o máximo de

recursos possíveis para conteúdo, que é o que a gente faz, então,

vamos tentar o máximo livrar recursos que hoje estão em atividades-

meio,  colocar  mais  na  atividade-fim,  mas  o  que  me  preocupa

muitíssimo é sinal.  E quando falo em sinal, estou falando de tudo,

não  estou  falando  só  de  sinal  de  rádio,  de  televisão,  mas  estou

falando de servidor, internet, em geral, tecnologia e distribuição.  Isso

me preocupa muito.  É uma coisa que perco o sono à noite em saber

que a MEC FM pode sair do ar, porque o transmissor antigo está sem

a manutenção adequada de anos, décadas, talvez, ou mais.

Vou pedir  para  o  Sílvio  fazer  um breve  relato  sobre  a

situação da noite, que foi pedido pelos funcionários, mas a situação,

em linhas muito gerais, é que a prefeitura do Rio de Janeiro está num

processo muito  agressivo de tentar  recuperar  o  prédio  de alguma

forma, o que muito provavelmente vai significar algum investidor –

isso  estou  falando  sob  o  ponto  de  vista  da  prefeitura  –  de  fora

comprando o prédio, em que hoje quatro andares só são de nossa

propriedade, o resto é do INPE, mas, no fundo, está tudo na SPU.

Sílvio, não quer aproveitar e dar os detalhes todos?  Ele

está acompanhando muito isso.
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O  SR.  SYLVIO  DE  ANDRADE (Diretor  de  Gestão  e

Relacionamento) – Obrigado.

A  prefeitura  está  em articulação  com a  SPU,  tentando

viabilizar uma operação que envolve um investidor externo, investidor

privado.  Esse investidor compraria o edifício e daria contrapartida

para o INPI  e para a EBC.   O INPI optou,  nessas  contrapartidas,

receber  uma  nova  sede,  quer  dizer,  eles  não  pretendem ficar  no

edifício à noite.  Nesse tipo de operação a ocupação pelo INPI seria

mesmo  inviabilizada.   E  o  investidor  se  comprometeria,  nessa

hipótese, como contrapartida, dar uma nova sede para a operação do

INPI.  Esse era o interesse do INPI desde o começo, quer dizer, desde

o começo eles  estavam entrando nessas  discussões  visando obter

uma nova sede e não operar naquele prédio ali.

No nosso caso, a nossa colocação sempre foi no sentido

de  que  estamos  ao  lado  de  qualquer  solução  que  contemple  a

preservação da memória da Rádio Nacional naquele local, quer dizer,

garantir a utilização daqueles espaços como centro de memória da

Rádio Nacional.  E não impusemos condições, por exemplo, de que

aquilo significasse uma operação permanente de rádio da EBC dentro

daquele espaço, mas que a memória esteja preservada e disponível

para a comunidade.

É  claro  que  se  temos  lá  uma  instalação  de  rádio

preservada,  funcional,  isso  significa  que  possamos  utilizá-la

eventualmente.  E uma das propostas que colocamos também é esta,

quer dizer, o empreendimento se comprometeria com a preservação

da memória, com a disponibilização desse centro de memória para a

comunidade  e  a  gente  buscando  reservar  o  direito  de,

ocasionalmente, eventualmente utilizar aquele espaço, por exemplo,

um programa semanal  ao vivo ou transmissões ao vivo em datas

festivas,  datas  especiais,  tanto  para  a  história  da  Rádio  Nacional,

quanto para a história do rádio no Brasil, ou outras datas.

165



A princípio, nos parece que esse tipo de posicionamento

nosso é compatível, é viável, por exemplo, como se está colocando

por aí, realizado um empreendimento hoteleiro naquele local.  Você

teria um hotel, mas teria um espaço, Rádio Nacional, preservado ali.

A EBC tem manifestado todo interesse, toda disposição, em contribuir

com a operação desse espaço, contribuir com o acervo desse espaço,

enfim, participar disso aí, com o objetivo de assegurar a preservação

da  memória  da  Rádio  Nacional  naquele  local,  no  local  da  Rádio

Nacional ali, no edifício à noite.

Seria preservar o auditório.  O auditório é uma das partes

mais importantes desse conjunto, que envolve também o gabinete do

diretor,  o estúdio de rádio e teatro, os próprios estúdios da rádio.

Então, há ali um conjunto de elementos e todos eles nos parecem

atrativos para efeito de preservação de memória e manter aquilo à

disposição da comunidade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Uma  pergunta.   Eles  fariam  a  recuperação  do  acervo

também ou não?

O  SR.  SYLVIO  DE  ANDRADE (Diretor  de  Gestão  e

Relacionamento) – A recuperação do acervo não entrou na conversa

ainda, o principal foco da conversa tem sido o restauro do edifício.  A

partir  do  restauro  do  edifício,  da  exploração  comercial,  as

contrapartidas.  As contrapartidas podem ser de diversas naturezas.

Essa  negociação,  de  fato,  ainda  não  se  iniciou.   Há  uma reunião

prevista para a próxima semana aqui em Brasília, dia 15.  Na ocasião,

virão representantes da prefeitura.  A nossa expectativa e, também,

da  Secretaria  do  Patrimônio  da  União,  é  que  nessa  ocasião  seja

apresentada uma proposta para a gente começar a conversar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Essa intenção...

O  SR.  SYLVIO  DE  ANDRADE (Diretor  de  Gestão  e

Relacionamento)  –  A  intenção  de preservação de recuperação dos

acervos que temos é sempre presente, está sempre colocada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Sílvio.

O SR. AMÉRICO MARTINS (Diretor Presidente) – Deixe-

me  fazer  uma  observação  rápida  sobre  isso.   Eu  queria  alertar

também  para  a  situação  delicada  que  é  isso,  porque  podem

eventualmente tomar o prédio da gente por algum motivo, porque

está na SPU, não sei o quê; podemos ser acusados de ter barrado a

recuperação  do  prédio,  porque  nem  nós  e  nem  INPI  vamos  ter

dinheiro para recuperar isso.  Então, tem de tomar muito cuidado.

Cheguei a falar com o Ministério da Cultura, com a SECOM, para nos

ajudarem nisso.   Todos  fechados,  queremos  sentar  e  preservar  o

patrimônio, pelo menos um andar com auditório, etc., em troca de

ceder os outros andares e ter recursos para recuperar outros prédios,

acervo e tal.  Então, há uma questão política e de mobilização nisso.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –

Acionar o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, porque ele quer

preservar a memória imaterial.  Lá dentro tem um acervo que é uma

grande memória imaterial nossa.

O  SR.  SYLVIO  DE  ANDRADE (Diretor  de  Gestão  e

Relacionamento)  –  Esqueci  de mencionar  o  IPHAN,  que tombou o

edifício em 2013 e, também, está acompanhando o processo.  Até

porque qualquer tipo de empreendimento que se der ali terá que se
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dar atendendo às condições que o IPHAN já impôs, para começar no

tombamento daquele prédio.

O SR.  AMÉRICO MARTINS (Diretor  Presidente)  –  Eu

estive, sábado, em Salvador, conversando com a TVE de lá e estou

pensando em fazer uma coisa muito mais forte com a Rede, pedir que

eles produzam alguns desses programas que a gente falou aqui hoje,

a  gente  encontra  recursos  para  ajuda-los  a  produzir.   Até  para

diversificar mais a nossa produção e ter uma produção mais nacional.

Começou em Salvador,  conversa bem interessante,  há muita coisa

que  eles  podem  fazer,  mas  pretendo  envolver  a  Rede  de  outras

formas também.

É isso.

O SR. ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JR. (Diretor Geral) – Eu só

queria  aqui  registrar.   No  lançamento  da  Guilhermina  Candelário,

teremos vários eventos e um deles é em Salvador,  na Senzala do

Barro Preto, no bairro do Curuzu.  Vamos distribuir revistas, máscaras

dos  personagens,  para  as  crianças.   E  em  São  Luiz,  numa

comunidade  quilombola.   Isso  foi  levantado  antes  e  eu  queria

registrar.  E agradecer a Saada, que foi quem organizou e articulou

todo esse lançamento.  Vai ocorrer em outras cidades também.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pena que ela não convidou nenhum conselheiro, mas, tudo

bem.  Parabéns, Saada.  Manda um e-mail para nós.

Mais alguma coisa?

Antes  de  terminar  a  reunião,  eu  só  queria  dar  uma

notícia.  Encontrei o professor Lalo no lançamento de um livro, em

São Paulo, e ele me deu a notícia de que no dia seguinte, ou dois dias

depois, haveria defesa de tese na USP sobre o Conselho Curador, que

168



acho que é a primeira de Mestrado sobre o nosso trabalho.  É do

Jorge José Pereira Filho e a Empresa Brasil  de Comunicação – “O

desafio da participação cidadã – Estudos sobre o Conselho Curador,

2007/2011”.  Eu tive oportunidade de assistir a defesa e foi muito

interessante.

Então, pedi para a Secretaria fazer uma cópia, quem tiver

interesse.   Começamos a ser objeto de estudo,  não é,  professor?

Obrigada pela sua comunicação.

Vamos  encerrar  nossos  trabalhos.   Agradeço

imensamente.   Foi  uma  reunião  muito  importante,  significativa  e

interessante.  Agradeço a todos e até a próxima.

Obrigada.
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