
59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

(Notas Taquigráficas)

Data – 09 de dezembro de 2015

Hora – 14h00

Local – Sede da EBC

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Boa

tarde a todas e todos. Estamos dando início à nossa 59ª Reunião Ordinária do Conselho

Curador. Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio para começarmos a reunião, por

favor.  Lembro  que  a  reunião  está  sendo  transmitida  pela  internet,  no  endereço

www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo. Boa-tarde aos internautas, então,

que  nos  ouvem,  que  nos  acompanham.  Lembro  também,  isso  com orgulho,  que  a

reunião está sendo transmitida com tradução em LIBRAS também. A partir de agora

também será uma prática do Conselho. Eu pergunto se algum Conselheiro tem alguma...

Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Sobre a pauta. Eu gostaria

de lembrar  aqui,  acrescentar  no “Fique de olho”,  algo que eu julgo importante.  No

próximo dia 13 de dezembro agora, neste mês, está fazendo 47 anos da implantação do

maldito Ato Institucional número 5, que suspendeu as garantias constitucionais no ato

mais grave,  até hoje, contra a democracia no Brasil.  Então,  eu peço que a Empresa

Brasileira de Comunicações, seu Departamento de Jornalismo, deem atenção para essa

data,  num momento tão importante  agora quando as  próprias  instituições  brasileiras

estão sob ameaça, novamente de uma extrema direita exacerbada. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada, Conselheiro. Mais alguém? Pauta aprovada, então. Leitura e aprovação da ata
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da Reunião  Extraordinária  de  novembro.  Alguma consideração em relação à  ata  da

reunião  anterior?  Não?  Aprovada  a  ata.  Nós  vamos  passar,  imediatamente  para  a

“Deliberação  do  calendário  de  atividades  do  primeiro  semestre  de  2016”.  Todos

receberam nas suas pastas uma proposta de calendário.  E eu pergunto se já tiveram

oportunidade  de  dar  uma  olhadinha,  se  tem alguma  sugestão,  alguma  consideração

sobre a proposta de datas de atividades. Em janeiro teríamos audiência pública sobre o

modelo de consulta para a escolha de representantes da sociedade civil no Conselho

Curador. Como todos sabem, 5 Conselheiros vão ter os seus mandados finalizados e nós

precisamos definir critérios, a maneira de escolha dos novos conselheiros. A proposta é

dia 27 de janeiro, em São Paulo, o horário das 14 às 18 horas, uma quarta-feira. Em

fevereiro, teríamos a 60ª Reunião Ordinária do Conselho, a data proposta é 17/2, em

Brasília. Nessa reunião nós faríamos já um edital, uma consulta pública para escolha

dos 5 novos representantes, porque o mandato desses conselheiros acaba em março.

Então, nós temos que fazer um mês antes. Pois não, Conselheiro.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Seria uma sugestão, não sei

se cabe, mas em função dos 80 anos da Rádio Nacional, eu acho que poderia haver uma

audiência pública sobre a Rádio Nacional no Rio de Janeiro? Teríamos condição para

isso? Acho muito importante, pelo significado da Rádio Nacional.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Nós

falamos sobre isso, alguma homenagem do Conselho, alguma atividade do Conselho em

função das comemorações dos 80 anos da Rádio Nacional. Não saberia dizer ao senhor

o formato agora, eu acho que poderíamos pensar num formato de homenagem, ou de

ação, ou uma audiência pública, não sei dizer lhe exatamente, mas com certeza faremos

alguma  manifestação  nesse  sentido.  Na  EBC  está  previsto  alguma  coisa  de

comemorações, 80 anos, que mês é?

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Se não me engano é setembro,

mais para o final do ano, mas eu vou checar e te aviso. Outubro? Outubro.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Então,

vamos nos associar, evidentemente. 
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O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Se me permite  uma rápida

sugestão, sem me intrometer nas atividades regulares do Conselho, poderíamos ter duas

coisas, uma coisa que apresentemos os planos, debata etc., mais para o início do ano, eu

diria, e outra mais para o final, que seria, aí, sim, queremos algumas coisas de impacto e

aí, óbvio, com a presença de todos os conselheiros. Fazer uma coisa mais festiva, mas

um debate anterior.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Então,

vamos programar esse debate anterior, a apresentação dos projetos da empresa para as

rádios, especialmente Rádio Nacional. O senhor se considera contemplado?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Considero  contemplado,

mas sugeriria, se posso fazê-lo, que o “Caminho de Reportagem” faça, no momento

apropriado,  um  especial  sobre  os  80  anos  da  Rádio  Nacional.  Acho  que

jornalisticamente vale a pena.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Bom,

ficam as sugestões e oportunamente nós vamos programar essas ações. Bom, no mês de

março, então, nós teríamos uma atividade ainda não definida, poderia talvez ser esse

debate, poderia ser encaixado aqui em março. Em abril a Reunião Ordinária na data

sugerida,  13 de abril.  Em maio atividade a definir,  em junho, 15 de junho, Reunião

Ordinária do Conselho. Alguém tem alguma consideração para fazer sobre o calendário

proposto?

CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA SOUZA – Um esclarecimento até da empresa.

A previsão da reunião de fevereiro, 17 de fevereiro, coincidiu com meu último dia de

férias,  eu  até  acho  que  poderia  vir,  não  vou  viajar  nem nada,  mas  se  tem algum

impedimento legal pela questão de eu estar de férias ou não e vir para cá.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Acho

que não. 

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Acho que não. 
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A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Normalmente fazemos às quartas-feiras para as pessoas poderem se programar. Bom,

então, eu considero aprovada. Claro, é uma proposta que pode ser repensada, mas em

princípio eu gostaria que os conselheiros reservassem essas datas com antecedência, por

favor.

Bom, entramos, então, na deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016. Nós,

ontem, tivemos reunião conjunta das Câmaras Temáticas, com a pauta única do exame

do Plano de Trabalho. Eu gostaria de passar diretamente a palavra para a direção da

EBC. Então, a palavra é sua, Asdrúbal, por favor.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC) – Boa tarde a todos. Nós preparamos uma pequena apresentação sobre

o Plano de Trabalho. Nessa apresentação por ser uma coisa bem mais concisa do que o

Plano de Trabalho, a minha ideia é um pouco passar sobre os destaques do que estamos

prevendo para o ano que vem, nos diferentes veículos e serviços da EBC e mostrar

também alguns números de orçamento, que vai ser um condicionante muito forte para a

conseguirmos entregar tudo aquilo que estamos nos propondo fazer. Deixa-me dar uma

olhada como está a apresentação. Ela não está aqui.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

acho que  então  vou passar  a  palavra  aos  conselheiros,  porque afinal  de contas  nós

tivemos a oportunidade de discutir ontem, de examinar o Plano de Trabalho e acho que

faremos  uma coisa contrária, então. Os conselheiros se manifestam sobre o Plano e

depois faremos o diálogo. Eu acho que... Pode ser assim? Quem gostaria?

CNSELHEIRA AKEMI NITAHARA SOUZA – Eu não considero muito correta essa

ordem. Temos que primeiro ver a apresentação da direção para depois...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Mas é

só uma questão de nós ficarmos esperando, Akemi? É claro que não é correto, não é a

questão de ser correto. Seria o ideal, mas se não é possível, não é possível.
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CONSELHEIRA AKEMI  NITAHARA SOUZA – Na  pauta  não  está  prevista  a

apresentação da Ouvidoria? Poderíamos, de repente...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Não

vai dar tempo, senão vai ficar muito apertado.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Nós pedimos aqui, a uma hora

da tarde, depois do evento que tivemos de manhã, fizemos algumas alterações pontuais,

especialmente na questão do orçamento e por isso atrasou. O que não deveria acontecer,

mas perdão.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Tudo

resolvido. Eu só queria te explicar, Akemi, que a minha função aqui é fazer com que os

trabalhos corram mais naturalmente e sem nenhuma interrupção. Por isso que eu fiz essa

proposta, mas vamos já resolver, então, ficamos todos esperando aqui.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Posso fazer uma pergunta?

Desculpa interrompê-lo. Essa audiência pública realmente foi definida definitivamente,

que será em São Paulo? Porque se nós fizéssemos no Rio de Janeiro, a melhor audiência

que nós tivemos, das 6 audiências que eu participei,  foi  justamente no auditório da

Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Não poderia ser feita no Rio de Janeiro? Deixo isso

para consulta.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Deixa

eu lhe dizer por que optamos por São Paulo, nessa ocasião, porque como essa audiência

é exatamente para ouvir a sociedade civil sobre a participação da sociedade civil na

eleição dos membros do Conselho, imaginou-se ou o pessoal, por exemplo, a Rosane, a

Rita e outras pessoas, ponderaram que seria mais fácil encontrar todo mundo em São

Paulo,  mais  do  que  no  Rio  de  Janeiro.  Nós  não,  os  movimentos  sociais,  os

representantes das entidades. Eu acho que nós poderíamos fazer a reunião seguinte no

Rio de Janeiro, para justamente o debate sobre as rádios etc. Aí faríamos outro encontro

no Rio de Janeiro. Foi só pela facilidade das pessoas poderem ter acesso mais fácil em

São Paulo, foi isso só, a ideia foi essa. Contempla assim?
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CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  – Eu  só  lembro  que  a

audiência pública feita em São Paulo teve a presença mínima de pessoas, a última, e a

do Rio encheu o auditório da Rádio Nacional. Ainda era o Franklin o presidente da

EBC. Só para lembrar.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Vamos

fazer uma em São Paulo, essa já está marcada e a próxima será no Rio de Janeiro, a

próxima audiência ou a próxima reunião do Conselho, inclusive podemos pensar sobre

isso. Ok, Paulo?

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC) – Então, o Plano de Trabalho, nós estamos prevendo 115 projetos e aí

conteúdo e relevância é um pouco o que resume o que queremos com esses projetos.

Queremos  conteúdo  e  a  queremos  relevância,  entendida  aí  no  sentido  de  que  esse

conteúdo tem que chegar às pessoas, tem que ser relevante para um grande número de

pessoas, temos que, como o Américo tem dito, ganhar corações e mentes das audiências.

Vamos começar pela área de conteúdo e programação. São 83 projetos, a maior parte

deles está concentrada em rádio, porque toda programação ao vivo das rádios está na

área da DICOP. Aí alguns focos dos projetos. Eu não vou ler todos para a apresentação

ficar um pouco mais rápida, mas aí eu destacaria a modernização e o rejuvenescimento

da grade da programação da TV e das rádios, um processo que já começamos. Isso

inclui tanto o conteúdo, quanto a aparência da TV e das rádios, um novo oné (?), novas

vinhetas. E os demais projetos são muito continuação de ações que temos desenvolvido.

Aqui falando um pouco mais da grade de programação, movimentos que já temos feito,

porque queremos ampliar. Então, queremos ter mais programação ao vivo, isso tanto nas

rádios como na TV; nós ampliamos a quantidade de entradas ao vivo e de programas ao

vivo na TV e a ideia é um pouco continuar nesse caminho, o investimento em esportes,

jornalismo e conteúdo popular, aí entendido no sentido de um conteúdo que fale com as

diversas faixas da população, conteúdo popular. Aí mais em oposição ao conteúdo mais

de elite ou de nicho e elitista. Mais entretenimento e aí uma busca de rejuvenescer um

pouco nosso público e algumas informações. Acho que parte dessas informações vocês

já têm. Então, estamos planejando aí 130 transmissões esportivas, várias delas nesses

campeonatos da série B, C e D, campeonato feminino, campeonato brasileiro feminino,

que é uma aposta nossa e é um conteúdo que tem dado resultado, e a nossa cobertura de
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Olimpíada  e  Paraolimpíada.  Olimpíada  na  televisão  vai  ser  uma  cobertura  mais

jornalística,  vai  ter  transmissão  pelas  rádios  e  a  Paraolimpíada,  temos  o  direito  de

cobertura  na  TV.  Então,  vamos  transmitir  competições  e  esse  vai  ser  um  grande

investimento do ano,  não só nas  transmissões  e  na cobertura jornalística,  como nós

vamos ter conteúdos sobre esse assunto, conteúdos do entorno do tema. (Vinheta) Uma

chamadinha  do  esporte.  Falando  um  pouco  das  rádios,  eu  acho  que  o  grande

investimento do ano vai ser a nova Rádio Nacional, que é a ideia de ter uma rádio de 24

horas,  7  dias  por  semana,  com  programação  jornalística.  Já  estamos  fazendo  os

primeiros movimentos da grade da Rádio Nacional AM do Rio para transformá-la nesse

projeto. Eu acho que é o grande projeto de rádios aí nosso nos últimos anos. Estamos

negociando a parceria com algumas rádios para entrar em São Paulo também com essa

programação jornalística que vai estar disponível no satélite para a rede de rádios que

quiser carregar essa programação. E aí também as comemorações de 80 anos das rádios

Nacional e MEC que deve ser um destaque para ano que vem. Aqui na área de produção

são 9 projetos novos, a maior parte deles na televisão. Aqui embaixo tem alguns desses

projetos que vão aparecer com mais destaque em seguida, na apresentação. Os novos

programas que Estamos... (Vídeo) Aí aquele foi um trecho do “República do Peru”, que

vocês  sabem,  já  está  no  ar  e  a  gente  já  encomendou a  segunda temporada.  Vamos

continuar  com esse  conteúdo  no  ar.  Aí  entre  os  novos  programas  da  Diretoria  de

Produção está a criação da faixa da hora da criança, com Adriana Calcanhoto, Adriana

Calcanhoto vai amarrar a programação infantil, para termos uma unidade e aí estamos

buscando  também  novos  produtos,  acabamos  de  colocar  no  ar  o  “Guilhermina  e

Candelário”,  que é um produto que está  tendo impacto tanto de público,  quanto no

sentido  de  trazer  a  questão  da  diversidade racial  para a  tela  da TV. Esse  slide,  um

programa de debate, na realidade devia estar no jornalismo, mas já que apareceu aqui,

esse é um dos investimentos para o ano. Queremos ter mais um programa da faixa de

reflexão. A ideia é transformar aquela faixa das 11 horas numa faixa de reflexão, de

segunda a sexta, hoje na quarta-feira não temos reflexão nessa faixa. A ideia é ter um

programa de debates, de entrevistas e debates, ancorado pelo Paulo Marcum e com um

grupo de jornalistas fixos, alguns deles são a Tereza Cruvinel, a Débora Bergamasco e o

Tales Faria e vamos ter mais pessoas nessa equipe fixa e a ideia é trazer convidados

também.  A ideia  desse  programa  que deve  chamar  “Palavra  cruzada”  ou  “Palavras

cruzadas”, é trazer sempre um entrevistado de peso para ser inquerido por essa bancada

de entrevistadores e uma das ideias é que esse programa, em algum momento, e vai
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depender de orçamento, ele seja itinerante. A princípio vai ser feito aqui de Brasília, mas

queremos aproveitar a rede e levar esse programa para os estados e gravar versões deles,

então, eventualmente ir para Bahia e entrevistar uma personalidade do estado lá em

associação com o IRDEB, por exemplo. Esse é outro programa para faixa de reflexão. A

ideia é colocá-lo às sextas-feiras, às 11 horas. É um programa que explora a diversidade

sexual. A Ellen Oléria deve ser a principal âncora do programa. O nome provisório ou já

definitivo,  “Estação  Plural”.  Aqui  são  programas  que  queremos  ter  na  grade.  Nós

queremos encomendar à produção independente, um programa sobre música sertaneja,

que misture música de raiz e o sertanejo mais moderno, um programa de periferia, com

música de periferia,  um programa de música pop e um game,  um  quiz baseado no

ENEM.  Esses  4  projetos,  os  apresentadores  que  estão  ali  não  temos  nenhum deles

fechado, são mais para ilustrar o perfil de quem queremos apresentando e participando

desses programas. Estamos em fase de negociação, quer dizer, na realidade está na fase

até de formatação do processo de contratação e queremos fazer todas essas contratações

por meio de um processo de  pitching de seleção pública, absolutamente transparente.

Estamos terminando os editais, a ideia é tê-los ao final do ano, começo do ano que vem,

mas eu vou depois entrar nesse assunto, essa é uma das iniciativas que vai depender

muito  também  da  nossa  condição  orçamentária.  Aqui  os  programas  na  área  de

jornalismo, são 10 projetos, um deles eu já falei, que é o programa de entrevistas e os

grandes  investimentos  no  ano  vão  ser  Olimpíadas  e  Paraolimpíadas  e  eleições

municipais.  Queremos  também  aproveitar  e  reformular  os  programas  que  estão  na

grade,  queremos  repaginar  o  “Repórter  Brasil”,  o  programa  do  Nassif  e  os  demais

programas que estão no ar, “Espaço Público”, na faixa de reflexão, a ideia é mantê-los

na  grade,  mas  mudar  cenários,  eventualmente  mudar  vinhetas,  dar  uma  repaginada

nesses conteúdos. Aqui são coisas que já estão na grade, isso aí faz mais parte 2015 do

que 2016. E aí um pouco o que eu falei de 2016. Nós queremos reformatar o “Repórter

Brasil”, cobertura de eleições municipais vai ser um grande investimento e queremos

criar aí uma faixa de telejornal de rede pela manhã, que a gente acha que essa é uma

carência  da  nossa  grade.  Reformulação  do  “Espaço  público”  e  “Brasilianas”.

Participação de novos comentaristas nas rádios e na TV, buscando muito a pluralidade

de informação e aí um pouco mais de informações sobre a participação do jornalismo na

nova grade da Rádio Nacional. Área de agência e conteúdos digitais, que tem 5 projetos.

Eu destacaria o aumento da produção regional de conteúdos, estamos já está fazendo o

processo de seleção interna para correspondentes em 4 capitais, mas o objetivo depois é
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aumentar isso. Amanhã anuncia o resultado do programa de seleção interna, isso. E essa

é a ideia de ampliar a cobertura da Agência Brasil, que sempre foi muito focada, muito

centrada em Brasília, com um pouco de Rio e São Paulo, e tornar a Agência Brasil de

fato uma agência de notícias  nacional.  Aí  um pouco uma política de parcerias  para

espalhar o nosso conteúdo e um pouco garantir que tenhamos a marca da Agência Brasil

no conteúdo, e que possamos ler os dados de audiência do nosso conteúdo fora das

nossas plataformas. Alguns acordos de troca de conteúdo que estamos firmando agora

em 2015, mas que vão de fato estar aí operacionais em 2016, e aí queria reforçar que

esses acordos com a agência russa e com a agência sul-africana são acordos de troca de

conteúdo que vai  permitir  que o conteúdo da Agência Brasil  seja distribuído nesses

mercados, mas nós temos a completa liberdade editorial de aproveitar o conteúdo deles,

se e quando acharmos que ele for relevante, e dentro dos nossos padrões de jornalismo.

Aí um pouco o conteúdo da Agência Brasil nos monitores que tem no Pão de Açúcar e

em elevadores, isso é uma coisa que já estamos fazendo. Ampliação do conteúdo da

Agência Brasil em inglês e espanhol, isso faz parte também de um esforço nosso para

internacionalizar o conteúdo da EBC. Aqui na área de distribuição, na realidade esse

slide é o mesmo da Agência. OK. Rede de relacionamento. Nós temos 3 projetos; o foco

é aprimorar o compartilhamento do conteúdo com as emissoras parceiras, formalizar a

rede pública de rádio, que eu acho que tem tudo a ver com a criação da rádio de notícias

24 horas por dia, a rádio que vai disponibilizar esse conteúdo nos satélites, eu acho que

a partir daí isso vai ser um grande ponto de apoio para definitivamente conseguirmos

criar essa rede pública de rádios que hoje mais ou menos já funciona de uma forma

informal, pelo uso dos conteúdos da Rádio Agência. Sistema público de TV digital. Esse

é aquele projeto dos canais do Poder Executivo. Tivemos hoje, mais cedo aqui, uma

cerimônia  da  primeira  transmissão  em multiprogramação  desses  canais.  Então:  TV

Brasil, NBR, TV Escola e Canal da Saúde, o Canal da Cultura não está pronto ainda.

Então, já estamos transmitindo esses canais em multiprogramação. Aí nesse slide um

pouco mais de informações sobre esse projeto. A ideia desse projeto é atingir, numa

primeira fase, de 279 municípios com mais de 100 mil habitantes, vão ser 120 milhões

de  pessoas  atendidas  até  2019,  com investimento  de  758  milhões.  O  grosso  desse

investimento não é um investimento da EBC, o grosso dele vem dos Ministérios da

Educação,  Saúde e  Cultura  e  é  um projeto  que  vai  ser  muito  importante  para  nós,

conversamos um pouco sobre ele na reunião passada, mas vai nos permitir chegar e

esses 279 milhões e esse é um investimento que dificilmente a EBC conseguiria fazer
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sem essa parceria. Aqui tem um pouco tem um pouco os números do nosso orçamento.

Mas de qualquer forma, bom, temos algumas indicações aqui, em 2015 e ali dá para ver

a primeira coluna da PLOA de 2016. A primeira linha é a parte do orçamento que não

temos liberdade de gastar, é basicamente pessoal. Então, tem um crescimento grande de

2015 para 2016, esse crescimento contempla o acordo coletivo firmado há algumas

semanas e contempla também o orçamento para o Plano de Cargos e Remuneração, que

é um plano que ainda não está aprovado, mas já temos a previsão orçamentária dele.

Então,  por  isso  essa  grande  variação.  E  aí  vocês  vão  notar  que  em  custeio  e

investimento mais custeio do que investimento temos uma grande queda, 232 em 2015 e

148 milhões em 2016. Esse valor de 2015, de custeio e investimento, que dá mais ou

menos 258 milhões, é o valor que estava na LOA, na Lei Orçamentária. O Clóvis está

me informando aqui que nesse valor está  incluído o custeio obrigatório,  que são os

benefícios, não é? Exatamente. Agora, esse é o valor que estava previsto no começo do

ano de 2015. Com os cortes, desses 258, tivemos cerca de 170. Então, na realidade a

queda de 2015 para 2016 não é tão grande, mas em 2015 já sofremos um corte muito

grande, de 170 em 2014 teve mais ou menos 250, dá um corte superior a 30%, quando

você pensa aí em custeio e investimento. Essa situação, na PLOA de 2016, já estamos

partindo de um patamar que é inferior ao deste ano, depois dos cortes e queria lembrar

que estamos sujeito a cortes também, nada indica que vamos ter de fato, isso é o que

está orçado, mas na atual situação financeira do País, não sabemos se vai contar com

esses valores.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Eu queria chamar atenção, eu

tinha até pedido para colocar outra coluna que infelizmente não foi colocada, que era o

que foi,  de fato...  Aquilo que nós estamos vendo ali,  de 2015, era  o que existia no

orçamento, isso foi cortado. 2016 vocês pioram as coisas, na verdade, quando vocês

fazem isso. O que eu quero chamar atenção é o seguinte, nós temos uma bomba relógio

acontecendo aqui se o patamar não for alterado, por quê? Na PLOA 2016, quase 70% do

orçamento vai ser consumido com gastos com pessoal, o que é uma coisa muito alta.

Não  estou  dizendo  que  temos  gente  demais,  não  é  nada  disso.  É  o  percentual  do

orçamento. E ano após ano, nós estamos cortes sucessivos na parte do orçamento que

temos flexibilidade, que é custeio e investimento. A máquina vai crescendo, de certa

forma e o custeio é uma coisa que é difícil de você cortar com uma máquina muito

grande.  Então,  nós  temos  ali  desafios  enormes  e  um investimento  que  fizemos  um
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esforço para manter no mesmo patamar do ano passado, de 5%, desse ano de 2015, é

onde faremos diferença, é no investimento, é na verba de investimento que vamos poder

melhorar o sinal da Rádio Nacional, contratar produtoras ou equipes que nos ajudem, a

aumentar nossos equipamentos, melhorar. Então, eu pedi para esse slide ser feito dessa

forma para alertar a todos da dificuldade que temos. E o Asdrúbal colocou no início da

apresentação dele muito bem, que nós estamos apresentando os planos todos e vários

deles estão dependendo do que nós vamos conseguir manter ali em termos de orçamento

e como ele acabou de lembrar a todos, dada a situação econômica em geral do País,

acho que talvez possam acontecer novos cortes ano que vem. Só queria alertar.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC) – Um pouco aqui esse é o orçamento de conteúdo e programação para o

ano que vem e aí eu gostaria de mostrar o próximo slide. Esse aqui é uma comparação

entre o que está previsto na nossa lei orçamentária e o que está contido no Plano de

Trabalho. Então, temos aí um déficit de 70 milhões entre o custo do nosso Plano de

Trabalho e o que está previsto no projeto de leis orçamentárias, já com todos os cortes a

que o nosso orçamento foi submetido nos últimos meses. Então, por isso que eu disse

que boa parte daqueles projetos está condicionado a conseguirmos outras formas de

financiamento, ou conseguir aumentar de alguma forma aumentar o orçamento, porque

estão faltando 70 milhões. Então, os pitchings, aqueles programas que imaginamos que

estariam em editais já na praça no final do mês, começo do ano que vem, são alguns dos

projetos  em que  talvez  tenhamos  que  segurar,  ou  tenha  que  cortar,  se  a  gente  não

conseguir resolver a situação orçamentária. E aqui é um pouco uma prestação de contas

do que temos feito para tentar minorar essa situação. Então, nos novos contratos de

coprodução, nós estamos partindo todas as negociações de patamares 30% menores do

que em anos anteriores. Então, só dar um exemplo, o “Papo de mãe”, que é um dos

programas que renovamos o contrato recentemente,  renovamos o contrato com uma

redução de  vinte  e  nove vírgula  alguma coisa  por  cento  de  redução.  Nós  tínhamos

chegado aos 30%, mas aí eles incluíram no contrato o brigadista que não temos em São

Paulo, e é um programa com criança, precisa de brigadista, por isso não chegamos aos

30%.  Outros  contratos  estamos  renovando,  a  negociação começa em 30%, Estamos

tentar conseguir cortes maiores. Nós criamos um novo modelo de contrato que estamos

negociando também com a produtora do “Papo de mãe”, que associa o apoio cultural e o

patrocínio à produção. Isso significa que o anunciante, ao invés de pagar a EBC, ele
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paga o produtor do conteúdo. É uma forma mais eficiente do que se pagasse a EBC,

esse dinheiro entraria no nosso orçamento, precisaria de uma previsão orçamentária, ia

ser muito mais  difícil  poder  usar  o dinheiro.  Então,  é  uma forma que achamos que

eventualmente pode ser usada, até para viabilizar aqueles programas que colocamos no

Plano de Trabalho, sem a previsão orçamentária ainda.  Estamos aí  reduzindo custos

administrativos, cortamos viagens, estamos renegociando alguns contratos de satélite,

para  também  tentar  reduções  de  custo,  buscando  mais  parcerias  para  produção  de

conteúdo e não só para produção, estamos buscando parcerias para troca de conteúdo,

nós temos uma parceria com a TV Cultura que a gente ampliou o número de programas

que a gente vai trocar ou que a gente vai receber no ano que vem, estamos conversando

com a TV Sesc, estamos conversando com a SERP, para eventualmente fazer alguma

parceria  de  troca  de  conteúdo  com a  TV INES também,  que  vocês  assistiram uma

apresentação sobre a TV INES há alguns meses e estamos investindo fortemente em

tentar usar melhor a linha de financiamento que a Ancine criou para TV's públicas. Um

edital de 60 milhões por ano. O edital de 2015, esses produtos estão começando a ser

produzidos agora. Nessa semana fizemos o seminário de programação em São Paulo,

para definir o edital que deve ser colocado na rua ainda esse ano e Ancine já anunciou

mais uma linha de 60 milhões para o ano que vem e o que estamos tentando fazer é nos

aproximarmos muito mais das produtoras que vão ter acesso a esses 60 milhões. A ideia

é  que  encaremos esses  60  milhões  da  Ancine  que  nessa situação para  nós  é  muito

importante, como se fosse orçamento nosso. É óbvio que o edital não nos dá poder total,

não nos dá poder sobre as produtoras que recebem esse dinheiro, mas a gente acha que

há muito espaço para negociar com elas, para acompanhar a produção, para, no final da

linha, ter um conteúdo que seja relevante para a gente e que funcione. A Miriam está à

frente desse trabalho, parte da estrutura da Dipro, da nossa Diretoria de Produção, vai

ser usada para acompanharmos muito de perto essa produção, para garantir que ela nos

traga um conteúdo relevante no final do processo. E com isso encerro a apresentação.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada, Asdrúbal. Eu vou abrir a inscrição para os conselheiros que quiserem falar

sobre o Plano de Trabalho, mas antes duas coisinhas que eu anotei aqui que eu gostaria

já de deixar a minha opinião sobre isso. Primeiro lugar aquela questão do programa

novo de debates “Palavras cruzadas”. Você disse que ali tem quatro jornalistas que já
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estão,  quer  dizer,  escolhidos,  não  sei  se  contratados,  mas  escolhidos  e  você  disse

também que haverá a inclusão de outros jornalistas. Eu gostaria de sugerir que os outros

jornalistas  fossem jornalistas  da  casa,  evidentemente  dentro  de  um...  Eu  acho  que

sempre  oxigena,  não  tenho  nada  contra  contratar,  mas  já  que  tem  4  que  serão

contratados, acho que poderíamos dar oportunidade para os jornalistas da casa. Sei, e

todo mundo sabe, que temos jornalistas muito competentes na casa. Então, é a sugestão

que eu deixo, isso é uma sugestão minha, pessoal. Outra coisa que eu anotei aqui, você

falou que o “Espaço Público” vai ter mudanças de cenário, de vinhetas, mas eu acho que

as mudanças têm que ser além dessas, se você me permite, além de vinhetas e cenário.

O Conselho passa o ano inteiro falando e fazendo um esforço para separar, fazer um

jornalismo sério, independente, apartidário e o “Espaço Público” não está fazendo isso.

Isso é uma opinião minha, quem quiser que se manifeste depois. O programa de ontem

foi realmente de assustar, pela falta de profissionalismo e de isenção. Então, eu gostaria

de sugerir que as mudanças fossem além do cenário e das vinhetas, Ok? Eu vou abrir a

inscrição para os próximos conselheiros.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Infelizmente está terminando

meu mandato, tem uma tragédia nesse meu mandato porque desde o começo eu peço

uma coisa, imploro, que uma TV pública nacional, com dinheiro do contribuinte não se

faz história do Brasil. Se contrata, se faz isso, se faz aquilo, mas a história do Brasil,

com seus  personagens,  suas  figuras  notáveis,  ou  medíocres  ou  até  merecedoras  de

grandes censuras nós não falamos nada. Eu nunca vejo história do Brasil, houve um

programa do “Caminhos da Reportagem” sobre o Piauí, belíssima matéria. Atualmente

não vejo mais nada. Não se fala de Brasil nessa TV, isso que eu acho dramático. Nós

estamos imitando as TVs comerciais, estamos querendo fazer aquilo que elas já fazem,

não interessa. Já são tantas e fazem tão mal para o Brasil, agora nós não fazemos nada

do Brasil, para educar o povo, nos autoeducar sobre a nossa história, as nossas grandes

figuras, os grandes momentos da história, nada. Uma crítica da história brasileira, das

nossas  origens,  nada,  nada.  Fica  uma  série  de  debatezinhos  ingênuos,  medíocres,

provincianos,  sem profundidade.  O que  está  acontecendo?  É  falta  de  vontade  ou  é

absoluta incompetência de todos nós? Isso que eu gostaria de saber.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada, Conselheiro. Conselheiro Enderson.
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CONSELHEIRO ENDERSON ARAÚJO DE JESUS SANTOS – Boa tarde. Queria

ressaltar,  antes  de  entrar  no  Plano  de  Trabalho,  duas  coisas  que  ficaram na  última

reunião, mas que não são tão velhas. Primeiro falar do lançamento do “Guilhermina”

em Salvador. Eu me senti, enquanto conselheiro, desrespeitado por lançamento de um

programa novo em Salvador,  em que eu me coloquei como colaborador, que sequer

recebeu um e-mail comunicando da atividade. Outra coisa que aconteceu aqui no mês

passado uma Conferência Livre de Juventude e sequer saiu uma nota nos veículos da

EBC e isso é uma reclamação que não é minha, particularmente. Foram os coletivos que

chegaram para mim e pediram que eu colocasse isso aqui. E de antemão agradecer ao

Guilherme, porque eu também fiquei sabendo pelos Coletivos que iria haver a atividade

e em diálogo com o Guilherme, a gente acordou que o Guilherme viria para a atividade

e representar o Conselho, porque me foi feito o convite, repassei para o Guilherme, o

Guilherme  veio,  representou  o  Conselho  e  foi  muito  bem  elogiado.  Obrigado,

Guilherme. Agora, entrando no Plano de Trabalho, sobre esse pitching “Periferia”. Me

incomoda um pouco quando o principal tema é música, o principal nicho é música,

parece que na periferia só tem música e, pelo que eu vi ali, parece que o MCida está

tendo o diálogo da apresentação. Quando vocês pensaram o pitching periferia, pensaram

música,  pensaram hip hop e rap.  E temos uma crítica ao  hip  hop e  ao  rap  que as

mulheres  não  são  vistas  nesses  ambientes.  Então,  por  que  não  pensar  uma

apresentadora, já que vai falar de periferia, uma apresentadora, pode ser do hip hop, do

rap, uma coisa  que  eu  acho que  não seria  legal,  poderíamos pensar  outro  meio  de

contemplar  ali  dentro  daquele  programa.  Tivemos outras  experiências  de  programas

com a  temática  periferia  que  não foram tão  bem aceitas,  como deveriam ser.  Uma

pergunta que eu queria fazer ao Asdrúbal,  que ontem na avaliação,  avaliamos, e  eu

fiquei com essa dúvida na mente também. Qual é a diferença entre o “Caminhos da

Reportagem” e o “Observatório de Imprensa”? Porque a única diferença que eu vi aqui

mesmo foi no custo de cada um, chega a ser, não sei, mas 10 vezes mais o custo do

“Observatório  de  Imprensa”,  mas  eu  acho  que  o  “Caminhos  da  Reportagem”,  até

coloquei isso como um exemplo, porque vemos uma comparação muito alta, mas vamos

o Caco Barcelos pegar o tema que foi no domingo e colocar na quarta-feira na TV. E aí

eu  falei,  o  “Caminho  da  Reportagem”  poderia  ser  isso.  Foi  aí  que  entramos  no

orçamento 280 mil para um programa que a equipe toda viaja, eu acho que é muito
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pouco e outro programa “Observatório de Imprensa” ser 10 vezes maiores, eu acho que

tem que ser reavaliado isso e precisamos entender o porquê dessa diferença. Só isso.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Antes de mais nada, eu queria

pedir desculpas pelo evento em Salvador. É uma das coisas que eu tenho falado com

vários assessores, várias diretorias etc. e tal, para acompanhar e quando acontecer algum

evento na cidade onde os conselheiros moram para informar. Eu queria pedir desculpas

especificamente, de fato erramos nisso, muito.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada. Próximo inscrito, Conselheiro Joelito.

CONSELHEIRO JOELZITO ALMEIDA DE ARAÚJO – Eu tenho vários pequenos

comentários, antes de tudo eu gosto, de modo geral, das iniciativas que estão sendo

tomadas, mas no ponto de vista da diversidade de raça, eu acho que as coisas ainda

estão muito limitadas. Vendo aquilo que foi apresentado, até lembrei um pouco do canal

que eu acho, dos privados, é o que mais... É o que demonstra alguma preocupação com

a diversidade de raça, que é a Rede Globo, eu sempre observei que a Rede Globo parece

que tem uma espécie de cota para negros lá dentro que não pode ultrapassar 10% do

conjunto. Eu acho que deveríamos evitar repetir a Rede Globo nesse sentido. Então,

gostei de ver a Ellen Oléria, gostei de ver o MCIDA como projeção de possibilidades,

estou de acordo com as preocupações também do conselheiro Enderson, mas o que eu

queria propor é que não só nos novos programas, mas nos programas que já existem, a

EBC  efetivamente  comece  a  projetar  comentaristas  negros,  pensadores  negros,

existentes na sociedade brasileira e estão ausentes de toda programação de televisão do

país, que aparecem episodicamente, aparecem muito no mês de novembro, depois do

mês de novembro parece desaparecem, parece que o mês de novembro é o único mês

que a televisão brasileira se sente na obrigação de reconhecer que 52% da população

brasileira é afrodescendente. Então, eu acho, e já falei isso e já tenho até para poder

colaborar com isso, sugerir uma lista de potenciais comentaristas que deveriam fazer

parte desses programas, dos que já existem, dos que estão por vir, sabe? São pessoas
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absolutamente  capacitadas,  criativas,  interessantes,  com  um  novo  olhar  sobre  a

Sociedade Brasileira, que eu acho que tem tudo a ver com a nova cara do que nós aqui...

Eu estou trabalhando num campo de cumplicidade, não estou vendo oposição, mas eu

acho que precisamos consertar essas coisas. O outro comentário,  do mesmo jeito eu

acho que da parte indígena também tem um Krenak, tem pessoas que deveriam ser

chamadas como comentaristas, isso vai dando um novo perfil para a TV Brasil, para as

rádios da EBC e por aí afora. Bem, outro comentário que eu queria fazer é sobre a

questão do conteúdo internacional. É muito bem-vindo, inclusive esse acordo com a TV

sul-africana, mas era interessante, e talvez o Américo já tenha iniciativa nesse sentido,

que eu não saiba, mas é interessante estreitar laços também com as televisões, também,

não é tirar um e colocar o outro não, com as televisões de língua portuguesa na África,

como uma forma de aumentar isso: Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau

me parece mais precário ou São Tomé e Príncipe, mas esses três países têm coisa muito

interessante,  toda  vez  que  eu  encontro  esse  povo,  eles  aparentemente  estão  muito

abertos e querendo esse tipo de troca. E, por fim, sobre esse aspecto, esse sábado eu

estava em Buenos Aires e no hotel, quando eu ligo a televisão, a primeira coisa que eu

vi foi a Telesur e eu fiquei assim impressionado como naquele canal eu passei a ter uma

noção de notícias da América Latina o tempo inteiro. Estou falando uma coisa diferente

do Cláudio,  mas acho que somos muito pouco atentos do ponto de vista de ter  um

noticiário internacional rico, rico para fora, para a África e fora das agências, fora do

que as agências consideram que é notícia, que deve notícia mundial e também do ponto

de vista da América Latina. Então, eu acho que é mais chamando atenção mesmo desse

aspecto.  A  última  coisa  que  eu  queria  comentar  é  sobre  um  aspecto  realmente

preocupante, que é de perceber, na projeção de orçamento, o crescimento da máquina.

Aqui quem está falando agora é o representante da produção independente. Eu acho que

isso é preocupante, acho que isso temos que ser um tema do Conselho, a máquina não

pode ocupar 85%... Sei lá o que, 80 e tanto por cento do orçamento. Acho que temos

que tentar  ver  como ajuda nesse  sentido  e  uma das  alternativas  que vocês  já  estão

criando. Nós tínhamos comentado isso no Conselho, Ancine hoje é o único segmento do

setor audiovisual público que não está em crise, por conta do fundo, eu acho que esse

caminho  da  Ancine  é  um  bom  caminho  e  quanto  a  ele  eu  queria  fazer  só  uma

observação,  porque  Ancine  também padece  da  mesma  dificuldade  que  a  sociedade

brasileira tem de incorporação da sua diversidade racial. Então, eu acho que nos editais

específicos, ligados à EBC com a Ancine, não se esqueçam de colocar lá no júri pessoas
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que tenham pensamento, ou que tenham preocupação com a diversidade de raça e de

gênero. Eu acho que esses aspectos têm de ser uma espécie de compromisso entre a

EBC e a Ancine, no momento que for fazer um edital.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada. Conselheiro Isaías.

CONSELHEIRO ISAÍAS DIAS – Bem, eu me ative mais às questões referentes à

acessibilidade  para  podermos  analisar  melhor.  Primeiramente  eu  queria  ler  aqui,  no

caderno 2, no objetivo do projeto, Na página 303: “Levar ao telespectador informações

de qualidade, com contextualização dos fatos, contemplando todas as regiões do País,

com apreciação das informações e o equilíbrio, dando voz a todos os envolvidos nos

acontecimentos, promovendo a valorização da diversidade e aceitação das diferenças

em relação às tradições culturais, crenças religiosas, gêneros, faixas etárias, concepção,

política,  origem  étnica,  geográfica  e  identidade  sexual.  Atender  às  pessoas  com

deficiência  com utilização de  tradução em LIBRAS”.  Aqui  já  começamos a  ter  um

problema, porque acessibilidade para a comunicação não é só LIBRAS, ou seja, aquela

pessoa que se utiliza de outros meios, como  Closed Caption, como outras formas de

comunicação para ela poder ter acesso a esse conteúdo tem que estar também aqui nesse

texto colocado, porque senão fica muito restrito e sabemos que acessibilidade é muito

maior que isso. Indo aqui na página 261, que é a questão da acessibilidade, eu vejo que

fala,  no  campo  “manutenção  do  Closed  Caption”,  1  milhão  921  mil  reais  e  ainda

“contratar  serviço  de  audiodescrição”,  135  mil  reais  somente  e  não  fala  nada  de

investimento em janela em LIBRAS. Olha a contradição: lá fala em LIBRAS e aqui não

há nenhum investimento em LIBRAS também. Outra questão que faltou aqui não tem

um investimento no portal, que também precisa ser acessível, não está colocado aqui. É

contradição para mim isso. E quando falamos também na questão da Paraolimpíadas,

vamos cobrir um evento de pessoas com deficiência e não vamos conseguir dar total

informação àquelas pessoas com deficiência que vão assistir a essa cobertura, porque

não  vai  ter  LIBRAS.  Como  a  pessoa  surda,  que  é  usuária  de  LIBRAS,  vai  poder

entender o que está acontecendo? E não há nada aqui, não há um centavo para isso.

Então, é crítico não ter nenhum centavo colocado para isso. Outra questão é que é na

questão da audiodescrição. Eu acho que também vai ter um comitê para discutir onde

vai  ser  colocada a  audiodescrição.  Eu gostaria  que assim que fosse deliberada  essa
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questão pela Diretoria, seja informado ao Conselho, para que o Conselho também faça a

avaliação de onde vai ser colocada essa audiodescrição. Também tem outro ponto que

eu  não  vi  nenhum  investimento  na  área  da  questão  de  acessibilidade,  que  é  na

engenharia  operações,  ainda  no  caderno  2,  na  página  371.  Aqui  não  vi  nenhum

investimento  na  acessibilidade  que  sabemos  que  os  trabalhadores  com  deficiência

necessitam de ajudas assistivas. E não vi nenhum centavo de investimento nisso, que vai

desde a questão de software de voz para a pessoa cega poder utilizar o equipamento. Eu

acho que não é bem que entra aqui, um curso básico de LIBRAS, porque na casa tem

trabalhadores com deficiência auditiva que necessitam se comunicar, muitas vezes, para

desempenhar suas funções e aqui eu não vi nenhum investimento. Então, precisamos

que tenha algum investimento nisso e  na arquitetura também, ou seja,  para rampas,

banheiros acessíveis e outras coisas além, também aqui eu não vi nenhum investimento

nisso. Então, aqui no plano, no programa de trabalho essa questão da acessibilidade, eu

vejo que tem muita precariedade nisso. Em que pese agora na segunda parte da reunião

a gente vai ter o Plano de Acessibilidade da EBC. Eu espero que me esclareçam essas

questões dentro desse Plano, que me digam que eu estou errado a hora que fazer essa

apresentação,  que  eu  me  equivoquei,  que  eu  não  achei  em  algum  lugar  para  que

possamos  ter  realmente  o  conteúdo  da  EBC totalmente  acessível,  pelo  menos  que

caminhe para isso. Nós sabemos que não vamos conseguir do dia para a noite, mas que

haja investimentos para que isso aconteça. Era isso que eu tinha a dizer.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada, próxima inscrita, Letícia, depois a Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Posso fazer só uma

observação para Isaías? O plano de acessibilidade é no “Fique de olho!”, é o que temos

que observar, o Conselho vai ficar de olho, não está aqui na previsão da pauta não.

CONSELHEIRA LETÍCIA LUIZA YAWANAWÁ  – Boa  tarde.  Eu  quero  muito

agradecer, mesmo sendo um pouco atrasado, mas agradecer muito a “Mulheres e mídia”

de ter me indicado e agradecer à EBC de ter me aceitado como Conselho Curador aqui

da EBC. Então, eu gostaria de colocar aqui... Sim, eu li aqui o Plano de 2016, mas eu

não vi nenhum lugar, se eu estiver errada, vocês podem... Mas eu não vi nada que se

fala a questão indígena e eu queria propor aqui para o Conselho, para o presidente, que
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tivesse uma cota indígena, para indígena mesmo, para povos indígenas e comunidades

tradicionais, que é aquele povo que está no meio da floresta, que muitas vezes não tem

como uma forma de poder divulgar os seus trabalhos. E eu vejo assim, se a EBC aceita

isso, isso diminui o preconceito. Eu vejo assim que aqui dentro da EBC eu me sinto

muito acolhida, mas eu acho que nem tudo é 100% bom. Hoje quando eu vinha com

meu cocar, uma pessoal ali na portaria fez “U-u-u-u”. Aí eu disse assim: “Olha, o que

você quer dizer com isso?” Aí eu falei um bocado de coisa. Eu disse: “Olha, isso é

preconceito, eu não aceito você fazer isso”. Aí ele viu meu crachá, e disse: “Dê licença,

deixa eu ver  seu crachá”.  Aí ele disse: “Não, me perdoa,  me desculpa”.  Eu pensei:

“Imaginem fora, funcionário daqui....”.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  – É

funcionário daqui ou ali da portaria?

CONSELHEIRA LETÍCIA LUIZA YAWANAWÁ – Eu estou falando, mas eu relevo

essa situação, porque ele pediu mil desculpas e a menina da recepção disse assim: “O

mínimo que tu deve fazer é pedir desculpa”, porque nós, povos indígenas, nós somos

assim, nós vamos andar como nós quer, nós temos livre, se eu vir pintada, vir do meu

cocar,  isso é a marca do meu povo. Eu me sinto muito bem. Eu falo para todas as

pessoas, é a terceira vez que eu venho aqui, eu digo: “Na EBC a gente encontra pessoas

que têm respeito”. A EBC faz isso muito bem. Então, eu queria propor que tivesse cota

para povos indígenas e  comunidades  tradicionais.  Desculpa aí,  eu estou muito triste

hoje.  Por  quê?  Quando  se  tem  um  acontecimento  na  cidade,  tem  enchente,  tem

desmoronamento, no mesmo dia é anunciado. Quando são nas aldeias... Ontem mesmo

no  Acre  é  um  tempo  chuvoso  e  ontem  um  barco  alagou...  (Voz  embargada) e  3

lideranças desapareceram e até hoje não acharam o corpo.  (Choro) Desculpa... Então,

como que vai anunciar? Foi ontem, somente hoje pude saber. Então, isso é o mínimo

que os povos indígenas e comunidades que moram lá nas aldeias, no meio da floresta,

no meio dessa Amazônia,  o  que acontece é  sempre isso,  só vamos saber  depois.  É

diferente de quem está na cidade. Então, eu queria propor aqui que EBC fizesse isso,

tivesse  cota,  que  trouxesse  essas  informações.  No  Acre,  ano  passado,  na  minha

comunidade,  foi  estado de calamidade,  foi uma situação difícil.  Então,  fomos muito

divulgados fora do País, foi feito campanha, aí tem pessoas que ainda dizem: “Ah, índio

quer muita coisa,  os índios têm privilegio”,  mas tem tantas coisas que acontecem e
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muita  coisa  não é  divulgado.  Então,  eu  queria  propor  aqui  para  todos  vocês  como

Conselho, presidente, é isso, desculpa.

A SRA.  PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –   –

Obrigada,  Letícia.  Esse  teu  depoimento  realmente  nos  emociona,  mas  eu  acho  que

imediatamente se  pensa na Rádio Nacional  da Amazônia.  Que tem esse perfil,  esse

papel e eu acho que isso é o papel da EBC também, começar a olhar para todo o Brasil,

para todos os povos,  a diversidade do País inteiro.  O Américo está checando, bom,

depois... Obrigada pelo teu depoimento. Próxima inscrita é a Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Minha solidariedade

à Letícia e aos povos, aos seus parentes, ancestrais pelo depoimento dela e os familiares

que estão apreensivos aí por essa situação. Vou começar minha pontuação com uma

questão  que  é  muito  cara  para  nós  do  Conselho,  da  Rede  Mulher  e  Mídia,  a  qual

também estou aqui representando, e das mulheres que compõem a Empresa Brasil de

Comunicação. Uma das questões que eu trago aqui, que tem relação com o Plano de

Trabalho, também tem relação com a conquista importantíssima da EBC, de conseguir o

Selo de Equidade de Gênero e Raça. Nós estivemos aqui discutindo com o Comitê de

Equidade  de  Gênero  e  Raça  em outros  momentos,  com as  meninas,  o  pessoal  da

empresa que faz parte desse comitê, que compõe o comitê, que levou essa discussão

para  frente  e  parabenizamos  inclusive  a  empresa  pela  conquista  desse  selo,  muito

importante, senão a primeira empresa de comunicação da América Latina a ter um selo

desse, de equidade. Contudo, todavia,  porém, é preciso que para além da campanha

muito  importante  que  a  empresa  vem implementando,  de  enfrentamento  ao  assédio

moral e ao assédio sexual, é preciso que a empresa tenha um plano de qualificação

desses  profissionais  e  dessas  profissionais  que estão  para  discussão  da equidade  de

gênero e de raça. E quando nós observamos que no Plano de Trabalho não há recursos

para  qualificação  e  informação  profissional,  a  gente  considera  que  isso  é  uma

temeridade, inclusive uma temeridade porque numa empresa que tem o selo de equidade

de gênero e raça precisa ter uma política e aproveitando a ocasião, vice-presidente e

presidente do Conselho, Rita e Ana Fleck, eu solicito um documento onde possamos ter

uma mensuração da posição que as mulheres ocupam nos espaços de apresentação, de

produção,  de  conteúdo  e  da  parte  técnica  da  empresa,  sobretudo  porque  na  última

reunião eu trouxe a questão das mulheres no rádio no Rio de Janeiro, das rádios do Rio
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de Janeiro que ainda apresentam poucas, pouquíssimas mulheres na sua apresentação.

Então, eu gostaria, esse pedido vai ser formalizado, em sintonia com essa conquista

importante. Queremos saber do Conselho qual a posição que as mulheres ocupam na

Empresa Brasil de Comunicação. Para a gente poder, inclusive, analisar se existe o que

acontece nas empresas de mídia do mundo todo, que são os tetos de vidro. São espaços

onde as mulheres não conseguem chegar nem alcançar. Então, precisamos saber disso e

diante dessa conquista e da necessidade dessa discussão, porque a maior parte dos casos

de assédio moral e sexual, dos quais eu tenho tomado conhecimento, são praticados

contra  mulheres  que  são  funcionária  da  Empresa  Brasil  de  Comunicação.  Então,  é

preciso que esse Plano de Trabalho apresente essa questão, discuta, inclusive por conta

dessa conquista importante que eu já ressaltei aqui, que foi feita com a anuência da SPM

e da Seppir.  É a  primeira  questão  que  eu  trago,  que  eu  precisava  ver  no Plano de

Trabalho e que a empresa poderá apresentar posteriormente, na próxima reunião nossa,

mas  eu  gostaria  muito  e  as  mulheres  querem  saber.  Então,  a  demanda  da  minha

representação. Outra questão que eu vou trazer aqui tem várias perguntas, todavia não

vou fazer todas, por conta do tempo e outros Conselheiros e Conselheiras também têm a

necessidade de colocar suas observações. Novamente, nesse Plano de Trabalho, mesmo

tendo a colega representando os funcionários,  tendo me atentado que no Regimento

Interno  há  uma menção  ao  Projeto  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas,  que  vai  ser

realizado em parceria  com as universidades,  eu não consegui observar,  no Plano de

Trabalho, o dimensionamento da envergadura e da importância desse projeto, nem da

articulação com eventos acadêmicos e instituições de pesquisa das universidades. Então,

eu penso que precisamos saber em que pé está, quais são as propostas, quais são as

estratégias  para  a  implementação desse  centro  de  pesquisas  e  também quais  são  as

estratégias do Plano de Trabalho para 2016, de parcerias com as universidades. Trago

essa questão porque o professor Venício já tratou, outros conselheiros e conselheiras e

eu pessoalmente,  junto com a presidente do Conselho,  já  fizemos várias  gestões na

direção anterior, porque o Manual do Jornalismo da EBC ia ser lançado, mas não tinha

nenhuma estratégia de divulgação desse manual com as universidades, nem envio para

bibliotecas,  nem  apresentação  dele  em  eventos  científicos.  Se  queremos  conseguir

ganhar corações e mentes, a gente também precisa pensar na formação e precisa pensar

nessas articulações. Vi que no Plano de Trabalho tem 2 milhões, cerca de 2 milhões para

medição de audiência. Minha pergunta é: essa medição vai ser via Ibope, novamente e

vai ampliar para algo que o Conselho já havia sugerido, inclusive o próprio conselheiro
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Murilo Ramos e o Conselheiro Daniel Arão, junto conosco, tínhamos sugerido que a

empresa pudesse montar uma equipe ou fazer estudos com universidades públicas etc.,

para construção de metodologias para que possamos avaliar qualitativamente as rádios e

a própria TV Brasil. Tivemos uma experiência importante no ano passado com a UnB,

que foi  uma pesquisa que foi  feita  com as  rádios  aqui  de Brasília.  E tivemos uma

pesquisa também com outra universidade sobre o conteúdo da televisão, mas é preciso,

isso foi uma sugestão do Conselho, mas é preciso que a empresa tenha nos recursos,

parte desses recursos e aí a minha pergunta é para saber se há uma perspectiva de fazer

estudos qualificativos, de audiência, o que as pessoas fazem com o que elas recebem?

Sobretudo quando nós estamos em vias de ter um projeto para Rádio Nacional. Então,

essa é uma questão que eu gostaria de saber. A outra questão eu vou fazer dialogando

com o conselheiro Enderson que no Plano de Trabalho fala da importância de trabalhar

o jornalismo com conteúdo, com relevância e priorizar o jornalismo, a produção do

jornalismo  dentro  da  TV  Brasil.  E  aí  eu,  novamente,  ano  passado  eu  já  fiz  essa

observação,  eu  tenho dialogado com o pessoal  do  “Caminhos  da  Reportagem”,  um

programa que ganha vários prêmios, é um dos programas mais premiados que a EBC

tem, é o carro-chefe do jornalismo investigativo da EBC, e para mim, novamente, eu

considero que esse orçamento de 280 mil reais para o “Caminhos da Reportagem”, para

mim eu  considero  que  é  um orçamento  que  não  condiz  com a  envergadura  desse

programa, até porque é um programa que tem audiência, dentro da empresa e a questão

da audiência tem sido aventada, em alguns momentos, como algo que se é perseguido.

Então,  eu  fico  impressionada  e  eu  conversei  já  com  produtores  do  “Caminho  da

Reportagem”, porque também proponho e a sociedade civil propõe diversas pautas, e

não é possível que a gente só tenha 280 mil reais para um programa tão importante para

a televisão brasileira, como é o “Caminhos da Reportagem”. E aí temos outro programa,

logicamente que eu não vou aqui entrar nos méritos do conteúdo, da importância e da

qualificação dos programas, é só para a gente ter uma ideia. O programa “Brasilianas”,

por exemplo, que é outro programa importante, ele tem 472 mil aqui no seu projeto,

sem citar os outros programas e tem programas esportivos também. Então, eu solicito

que a empresa possa verificar isso dentro do seu planejamento, no momento de crise,

quando foram apresentados esses problemas que a  empresa vem passando e eu vou

além,  presidente,  eu  solicito  que  a  empresa  convoque  o  Conselho,  o  Conselho  se

autoconvoque para a gente discutir  as mudanças que poderão ser feitas na grade de

programação,  diante  da  crise  e  dos  cortes  de  orçamento,  porque já  que  precisamos
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definir as prioridades de conteúdo, de programação, pode ser que o presidente está aflito

com relação a  esses  cortes,  o Conselho Curador  quer  sentar  e discutir  quais  são as

prioridades para a grade de programação, diante das ameaças. Inclusive, para fechar

minha  intervenção,  porque  eu  tive  aqui  a  surpresa  de  perceber  que  há,  dentro  do

cronograma, a possibilidade da empresa vir a investir, obviamente se houver recursos,

naquele  programa...  No  banco  de  projetos,  na  página  274,  aqui  no  conteúdo  de

programação,  seção  2,  cadernos  e  projetos,  na  página  274,  tem  aqui  no  banco  de

projetos,  o  projeto  “Vida  de  Estagiário”,  com  a  possibilidade,  se  houver  recursos,

condicionado à liberação de recursos, no investimento de 536 mil reais, diante de uma

possibilidade e esse Conselho já se posicionou, por diversas vezes, com relação a esse

programa, “Vida de Estagiário”, já foi feita uma reformulação, o Conselho já pediu, etc.

etc.,  mas me causa certo estranhamento diante  dessa possibilidade,  quando temos o

“Caminhos da Reportagem”, programa sensacional, com 280 mil reais. Então, queremos

participar dessa definição das prioridades. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Nós

temos  todos  os  conselheiros  inscritos,  menos  o  conselheiro  Venício  que  eu  estou

aguardando aqui para anotar, gran finale, o que é muito auspicioso. Eu vou pedir para

vocês, porque senão não conseguimos esgotar, estão todos aqui inscritos hoje. Então,

vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir todos os conselheiros e depois eu passo a palavra

para  vocês,  porque faz  uma coisa  geral  sobre  o orçamento,  que talvez  assim,  essas

tabelas podemos ler de uma maneira que não é bem o real. Vou passar para a Rita,

próxima inscrita.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Queria tirar uma dúvida sobre uma informação

que eu ouvi aqui, que deu a sensação que nós estamos trabalhando num projeto com

muita coisa de fantasia, eu acho que não entendi bem. 70% de déficit com relação ao

custo, foi essa informação que foi dada?

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Não. No ano que vem, 70% do

orçamento  total  da  EBC,  tirando  eventuais  contingenciamento  etc.  e  tal,  são  para

despesas de pessoal e benefícios relacionados.
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A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Espera

um pouquinho, Rita, vamos organizar aqui, vamos desenrolar na reunião. Consulto aos

Conselheiros, podemos fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta ou não? Todos

falam e depois eles respondem? Senão vai ficar o diálogo atravessado. Eu consulto, não

sei como é que os conselheiros preferem.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  – Eu  acho  que  cada

conselheiro que leu ou pelo menos se informou bem sobre o projeto, um deve dar a sua

opinião, não cabe ficar fazendo espécie de questionamentos por partes, picotear e depois

ficar sem conclusão nenhuma.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

concordo, mas eu me submeto. Então, vamos continuar, Rita, por favor.

CONSELHEIRA RITA FREIRE – Bom, de qualquer forma há um déficit com relação

ao custo, a previsão de cortes e a necessidade de planos B aí que algumas estratégias

foram apontadas. Eu queria me solidarizar com a conselheira Letícia e também dizer

que do ponto de vista da mesa, solicitação que foi feita pela conselheira Ana, do ponto

de vista da mesa é uma solicitação aceita. Eu acho que o Conselho deveria se posicionar

também com relação a isso, porque antes, viu, Américo, da sua gestão, nós trouxemos,

inclusive aqui um guia da UNESCO para avaliar a presença das mulheres, como fontes,

como integrantes de equipe dos processos de decisão e foi dito, na época, que esse guia

ia  ser  utilizado  para  uma  avaliação  da  presença  das  mulheres.  Então,  eu  reforço  e

retomo esse guia, que é com relação à presença da mulher na mídia. Então, acho que é

mais um instrumento para ajudar a responder a esse diagnóstico aí que a Conselheira

Ana  Veloso  está  solicitando.  Eu  queria  alertar  alguns  pontos,  além também de  me

incomodar de não ver uma estratégia para o combate ao assédio sexual na empresa,

queria levantar alguns pontos relacionados aos custos também daqueles produtos que

são considerados da empresa, ou que são contratados e que eu não consegui entender no

plano se alguns programas contratados são feitos com os recursos da EBC e se o uso

desses recursos é pago, ou faz parte daquele valor que está considerado. Então, aqui

foram mencionados alguns programas e se esses recursos da EBC são utilizados para

produção desses programas, então eu reivindico outra coisa que é muito importante para

o movimento de comunicação que defende direitos autorais, acesso aos conteúdos. Se a
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EBC tem um grande envolvimento na produção de programas que são contratados, que

são  exibidos,  eu  acho  que  os  direitos  autorais  sobre  esses  programas,  o  direito  de

exibição, de passar no portal, deve ser também parte dessa negociação. Isso não ficou

claro  nesses  programas  que  têm  maior  custo  para  a  empresa  e  alguns  não  são

disponibilizados,  eles  são  exibidos  em  outros  espaços,  outras  emissoras,  eles  são

projetos assim mais autorais. Então, é uma questão que eu gostaria que fosse tratada. Eu

queria  também lembrar  que  com relação  à  contratação  de  pessoal  esses  custos  são

relacionados a contratações diretas ou via concurso ou pessoas que são trazidas pela

empresa, mas eu também não sei o quanto impacta o custo da EBC as pessoas que são

contratadas via as próprias empresas que são contratadas para trazer profissionais, se

isso está nesse custo ou se o custo com esses profissionais ainda eleva esse índice. É

uma coisa que também é difícil  da gente avaliar o que é que se gasta com pessoal,

incluindo esses custos. Com relação ao projeto internacional da EBC, há muito tempo a

gente demanda também políticas de intercâmbio com essas agências da América Latina,

com as agências de língua portuguesa. A EBC tem um papel importante, inclusive na

articulação do conjunto dessas agências. E, finalmente, com relação a outras vozes que

foram demandadas aqui pelo conselheiro Joelzito, eu acho que nós deveríamos estar

ajudando a estabelecer critérios, não só uma lista, eles se propõem a avançar para uma

lista de nomes, mas estabelecer alguns critérios que permitam diversificar as vozes que

são trazidas para a EBC, principalmente nos programas de reflexão. Uma pesquisa foi

apresentada aqui ao Conselho, indicando que havia uma prevalência de vozes oficiais,

de vozes do governo. Então, esses critérios poderiam ser uma forma de contribuição

também do Conselho para diversificação dessas vozes. Com relação ao plano em si, eu

acho que há demandas do Conselho que não estão exatamente contempladas ou não

aparecem. Por exemplo, eu não vi e gostaria muito que a regulamentação do programa

“Outro olhar” tivesse uma atenção especial, porque é uma porta de relacionamento com

a produção,  independente  do jornalismo e com todos esses  coletivos  que  produzem

informação de uma forma diferenciada no Brasil, isso precisa de uma política, de uma

estratégia, porque não é simples, vou pegar esse conteúdo e jogar no portal. Isso a EBC

tem que pensar com relação aos interesses, ao seu projeto e eu espero ver essa demanda

contemplada, mas há várias outras que nós tivemos uma discussão e eu acho que essas

demandas têm que passar por uma fase de negociação, a partir da definição, da votação,

da aprovação do projeto. Eu acho que nós temos que contribuir com essa fase seguinte,

para essas demandas que o Conselho Curador está  trazendo. E,  finalmente,  tem um
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banco de projetos, onde nós vemos a inclusão desse programa “Vida de Estagiário”.

Então, eu não sei exatamente como é que esse programa foi parar no banco de projetos,

porque o banco de projetos você entra hoje, ele está fechado por falta de recursos, claro

que deve ter entrado numa fase anterior, mas qual é a política para o banco de projetos?

Também eu acho que é uma pendência que nós temos, que tem que entrar também

naquela nossa listinha de “Fique de olho!”, porque essa é outra porta de relacionamento

da EBC com a produção independente que está travada e vemos isso no próprio site da

EBC. É isso.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada Rita. O conselheiro Venício Lima pede uma questão de ordem, por favor.

CONSELHEIRO  VENÍCIO  ARTUR  DE  LIMA  – Seguinte,  se  nós  estamos

raciocinando em cima de dados que não estão corretos, pelo que eu entendi, eu acho que

deveria ser corrigido o que está levando a gente a fazer o raciocínio incorreto, porque

senão o você tem o resto dos conselheiros que vão falar, supondo coisas com que não

estão  verdadeiras.  Então,  eu  acho que  deve  ser  dada  a  oportunidade  para  o  diretor

corrigir a informação que está incorreta.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Tudo

bem. Agora, peço que respondam só essa parte, senão a gente vai ficar num debate aqui

que não vamos avançar.

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC)  – Vou  só  explicar  rapidamente  essa  questão  do  orçamento  do

“Caminhos da Reportagem”. Esse valor do “Caminhos da Reportagem” é só a verba de

produção do programa. Eu acho que nem de viagem, acho que de viagem está em verba

de viagem e diária. O “Caminhos da Reportagem” tem uma equipe de 35 pessoas. E o

custo anual dessa equipe não está aqui no projeto, está naqueles 390 milhões. Se você

coloca o custo...  Só o custo anual dessa equipe do “Caminhos da Reportagem” já é

maior do que o custo do “Observatório da Imprensa”. Além disso, você tem todo o outro

custo de estrutura interna, de edição, de câmeras que são custos compartilhados com

outros  programas.  Você  tem  também  as  verbas  de  diária  de  viagem,  a  verba  de

passagem. Na hora que coloca tudo isso,  eu não tenho esse número aqui,  mas com
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certeza o custo desse programa ultrapassa e muito 5 milhões por ano. A gente pode

depois  fazer  essa conta com mais  precisão.  De qualquer  forma,  o  “Observatório de

Imprensa” é um desses contratos que estamos renegociando e estamos partindo de um

corte de 30%. Também temos a percepção de que é um programa caro e que deve ser

reduzido. Isso é uma questão só metodológica, não é que a informação está errada e não

é que a leitura está errada. Acho que faltava... E eu entendo que fica difícil comparar um

programa da casa com um programa de fora da casa dessa forma, a gente pode pensar,

para a próxima vez, de fazer isso de uma forma diferente, mas queria só esclarecer esse

ponto.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – A grande questão é que nós não

temos um centro de custo na casa.  Até hoje não foi implementado um sistema,  um

software, que acompanhe o preço de tudo isso. Estamos, na verdade, dando preço de

banana e laranja aqui.  Quando a gente compra o produto, ele já vem com todos os

custos  embutidos.  Por  isso  os  3  milhões  lá  de  alguns  desses  programas  que  nós

negociando para  baixo.  Agora,  o  “Caminhos  da  Reportagem” é  certamente  um dos

maiores, é dos principais programas da casa, só que eu não tenho, por deficiência da

casa,  que nós vamos tentar resolver esse ano, essa questão da divisão por centro de

custos. Espero para o ano que vem, quando estiver discutindo o projeto de 2017, a gente

tenha tudo detalhadinho, para saber o que é custo de eletricidade, estúdio, gente e tal,

mas esse é só viagem, basicamente.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  OK,

ótimo. Próximo inscrito, conselheiro Mário Augusto.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Inicialmente, eu queria me

solidarizar, como todos nós, com a Letícia e lembrar o seguinte, o que aconteceu com

você é um retrato do que acontece no Brasil. Eu acho que a EBC, a TV Brasil tem um

papel  a  cumprir  no  sentido  de  romper  esse  padrão  do  senso  comum  que  leva  ao

preconceito.  Só  queria  dar  uma  informação  que  eu  pude  observar,  eu  estive

recentemente  em Moscou e  visitando os  estúdios  da  Rússia  Today,  mais  conhecida

como RT, a maioria dos jornalistas são mulheres e jovens, mas tanto na redação de

inglês, como na redação em espanhol. Claro que eu tive mais contado com a redação em

espanhol. Nesse sentido eu lembraria o seguinte, que como o Joel falou, eu acho que
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está na hora da TV Brasil e da EBC fazer uma reformulação em relação à questão da

política  internacional,  que  é  mal-abordada  em  toda  a  mídia  brasileira.  Então,  nós

estamos vivendo um momento de muita movimentação nessa área e é preciso que a TV

Brasil, que as emissoras aqui da EBC se tornem realmente o contraponto, porque da

maneira como é colocada, inclusive hoje pela própria TV Brasil, repete-se, como diz o

Lembo, o que tem acontecido na mídia comercial, o que é um erro. Eu acho que é uma

questão  não  só  política,  como questão  também de  se  reformular  e  de  aproveitar  o

momento  para  fazer  essa  grande  mudança.  E  uma  mudança  que  o  custo  é  zero,

praticamente.  Nós  podemos  fazer  convênios  com  entidades  como  Mídias  aqui  da

América Latina, da África e de outros países, da própria Rússia, com praticamente custo

zero e hoje pelo que me consta aqui a maioria das mídias comerciais e a mídia pública

aqui trabalha com agência Reuters. Então, por que essa quase que exclusividade que não

nos traz nada de novo no front, nada de novo para que os brasileiros saibam mais sem

manipulações, sobre o que está acontecendo no mundo e ao nosso redor, na América

Latina. Eu aproveito também a oportunidade para falar o seguinte, porque a TV Brasil e

a EBC não devem se esquecer de que agora, dentro de um mês, pouco mais de um mês

vai se comemorar 15 anos do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Eu acho que é

um assunto tão importante quanto outras atividades que estão sendo programadas. Não

deve se esquecer, acho que valeria não só uma cobertura, como também debates sobre

esses 15 anos, sobre a mudança. O mundo, quando começou o Fórum Social Mundial

era um, hoje o mundo é outro. Já aí já cabe um debate jornalístico. E, terceiro, também

colocaria,  aí já é uma sugestão de pauta...  Que quinta-feira, no Rio de Janeiro, será

lançado um documentário muito importante, sobre o Osvaldão, que pode entrar como

sugestão na programação da TV Brasil, passar esse documentário.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Boa-tarde a todos. Tentar ser rápido aqui. 3

pontos. Uma é questão do Plano de Marketing. Na discussão do Plano 2015 eu tinha

colocado essa demanda, a empresa argumentou que estava muito em cima da hora e que

seria infactível elaborar um Plano de Marketing. Aí eu disse: “Ok, não precisa ser um

Plano de Marketing detalhado como o pessoal de marketing imagina, basta que sejam

tomadas  algumas  iniciativas”.  Por  exemplo,  divulgação  por  meio  de  um  stand  em

eventos que juntem comunidade científica, como, por exemplo, o Congresso da SBPC

ou nos Fóruns Sociais. Basta que você monte um stand lá, bote os produtos da EBC

para fazer a divulgação para o público que nos interessa de imediato. E eu acho que esse
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comentário meu é extremamente pertinente, em função da colocação feita pelo ministro

Edinho hoje de manhã, de que temos que divulgar mais a EBC, para que ela seja mais

conhecida e faça sentido para a sociedade. Então, não é apenas uma questão de divulgar

por divulgar, mas é uma questão de absoluta necessidade para sobrevivência da EBC. E

não vi nada disso contemplado aqui no Plano de Trabalho. Um segundo ponto que eu

sinto falta, uma coisa que aparecia em planos anteriores, mas não consegui identificar

aqui,  são  metas  de  atendimento  às  necessidades  da  sociedade  ou  às  demandas  da

sociedade.  Eu  vou  citar  dois  exemplos  que  eu  tive  muita  dificuldade  este  ano.  Eu

coloquei duas demandas via Ouvidoria, na verdade coloquei outras demandas, mas duas

que eu coloquei até hoje estou esperando resposta.

A SRA.  PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO)  –  O

conselheiro Takashi faz as ponderações via Ouvidoria, não é? O Nelson uma vez me

disse que também fazia.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME  – Coloquei  como  cidadão  comum  e  como

cidadão comum estou até hoje esperando.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

acho ótimo! É só para esclarecer.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Então, eu faço o seguinte comentário como

conselheiro: essa falta de resposta da empresa é uma total falta de respeito para com o

nosso público, isso não pode. Então, teria que estar previsto aqui no Plano de Trabalho

uma meta, digamos, diminuir esse tempo de atendimento. E uma segunda dificuldade

que  eu  passei  também  nessa  linha,  mas  por  outros  mecanismos,  é  que  eu  estava

precisando fazer um pequeno vídeodocumentário e precisava de um segmento de vídeo

que passou no “Conhecendo Museus”. Fiz solicitação também via caminhos formais da

empresa, e depois de 2 meses negociando, tentando obter a licença, eu desisti. Eu fui

direto ao Museu Emílio Goeldi, pegar direto com o pessoal do museu, porque via EBC

eu não consegui. Então, é outro exemplo de dificuldade que o cidadão sente ao tentar

interagir com a EBC. Bom, terceiro ponto é essa questão que a conselheira Ana Veloso

levantou da “Vida do Estagiário”. Eu não consigo entender por que esse programa está

aqui, porque ele já foi debatido, para lá de debatido, não me lembro exatamente se foi
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no  meio  do  ano,  mas  meses  atrás,  eu  tinha  colocado  a  proposta  de  que  fosse

imediatamente interrompido, porque esse programa é totalmente contrário aos objetivos

de uma emissora pública, é um programa politicamente absolutamente incorreto, um

programa absolutamente incorreto. Só para, talvez alguns dos novos conselheiros não

conheçam, mas um dos episódios, por exemplo, o ambiente é um cenário...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Não

diga tudo, não conte tudo. Não reproduza o diálogo, por favor. (Risos)

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Vou contar outro episódio. Rapidinho para não

tomar muito tempo. É um ambiente de trabalho extremamente caótico, então já começa

errado  daí,  cria  um  imaginário  errado  nos  nossos  adolescentes  que  vão  entrar  no

mercado de trabalho, achando que o ambiente de trabalho é aquela bagunça,  não é.

Então, ele é incorreto por conta disso e nesse episódio que vou citar é o seguinte, está lá

no meio da balbúrdia, entra o personagem vestido com roupas árabes, com uma barba

bastante  grande,  no  estilo  dos  militares  do  Oriente  Médio,  atirando  com  uma

metralhadora a esmo, numa absoluta caricaturização de bagunça. Eu vi aquela cena e

fiquei  chocado,  se  tiver  algum  árabe  assistindo  esse  programa  aqui,  nós  seremos

processados na hora. Não pode um programa desse. Então, no meio do ano foi discutido

isso. A minha proposta era que fosse imediatamente retirado, mas dado que já tinha

alguns episódios contratados, chegamos a um denominador comum de que OK, que se

mantenha os programas por mais algum tempo e termine-se. E agora estou surpreso de

que  ele  aparece  de  novo aqui.  Então,  já  começando  a  encaminhar  proposta,  minha

proposta é que esse Plano de Trabalho aqui seja rejeitado.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Eu vou

ouvir todos os conselheiros e depois nós faremos o encaminhamento dessas questões,

ok, Conselheiro Takashi? Obrigado, Conselheiro Paulo.

O SR. PAULO RAMOS DERENGOVSKI – O Conselheiro Takashi, na verdade, ele

retirou a expressão dos lábios. Eu não diria rejeitado, conselheiros, eu acho que esse

programa, respeitosamente, deve ser reformulado e rediscutido novamente em próximas

reuniões, mas gostaria, ao mesmo tempo, acho que o principal que eu teria a dizer era

isso,  mas  fazer  algumas  observações  que  foram  levantadas  aqui  pelos  demais
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conselheiros, algumas para reforçá-las. Creio que o “Palavras cruzadas” é um programa

novo, jornalístico que poderá ter bastante interesse e concordo que tenha jornalistas da

casa, que são centenas, participando dele, não apenas pessoas de fora. Gostaria também

de elogiar a argumentação do nosso governador Cláudio Lembo, a quem eu respeito

como estadista e como homem culto e analista perspicaz, inclusive do momento atual e

da história do Brasil, dizer que realmente devemos citar fatos da história do Brasil com

mais assiduidade e lembro que o “Caminhos da Reportagem” às vezes tem feito isso,

governador.  Inclusive  o  meu  livro,  “Guerra  do  Contestado”  foi  feito  um  belo  e

concorreu até ao prêmio Vladimir Herzog na época. É importante dizer isso aí. Devo

dizer também que a questão internacional está mal colocada aqui dentro da nossa, do

nosso conteúdo aqui. Não sei por que é tão difícil ampliar o noticiário internacional,

todo mundo ligado. Nós estamos à beira de guerras localizadas, que influem diretamente

na  vida  das  pessoas,  aumento,  diminuição  de  preços  de  petróleo,  de  gêneros,  de

Comércio Internacional, como esse caso do Oriente Médio agora, gravíssimo, não é? E,

finalmente,  sempre  foi  minha  opinião  aqui,  sendo  eu  um  representante  de  Santa

Catarina, quando vim para cá ao substituir o representante do Paraná, que então era o

meritíssimo juiz Edson Luiz Fachin, darmos sempre, e era a preocupação na época, um

caráter sempre regional aos nossos programas. Nesse sentido, termino saudando com

emoção as palavras da nossa conselheira dos povos indígenas, primeiros povos a habitar

o Brasil,  comovente a participação dela e relembrar e reforçar o papel fundamental,

embora um pouco esquecido, a meu ver,  da Rádio Nacional da Amazônia,  que se a

Rádio  Nacional  brasileira  é  uma  grife  nacional,  a  Rádio  Nacional  da  Amazônia  é

internacional, ela é ouvida no mundo todo, você pega ela em ondas curtas, brasileiros da

Amazônia  que  estão  lá  no  Japão  ouvem,  pessoas  que  querem  aprender  português

localizam no Dial logo abaixo do, se não me engano 600, não recordo agora. Enfim, a

importância da Rádio Nacional do Amazônia. Então, a minha proposta, não tão radical

quando a do conselheiro Takashi, que seja rejeitado, mas que o plano seja reformulado,

até porque ele me pareceu muito extenso, muito longo, impresso nesse corpo 4, é difícil

de ler na internet e em cima da hora um pouco. Eu creio que teremos tempo, no início

do próximo ano, para reformulá-los de maneira melhor para todos, para felicidade geral

da EBC, do público brasileiro, das emissoras públicas, reformulá-lo com as sugestões

aqui apresentadas e outras sugestões que as diretorias e os departamentos respectivos

têm por direito obrigação de fazer isso. Eu ponho, então, uma reformulação desse Plano

mais adiante, que não seja hoje aprovado esse plano. Obrigado.
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CONSELHEIRA AKEMI NITAHARA SOUZA – Bom, são muitas questões que eu

tenho para pontuar,  eu vou falar  rapidamente alguns apontamentos  aqui  que  eu fiz,

lendo o Plano de Trabalho. Primeiro, temos como diretriz aumentar a integração com a

América  Latina  e  com  África,  mas  onde  estão  os  projetos  para  isso?  Temos  uma

correspondente na Argentina, que é PJ, a gente não tem nem o valor dela, porque está

tudo pulverizado. Cobertura de Olimpíada,  assim como as transmissões  esportivas e

também da eleição municipal, que são projetos importantes para o próximo ano, a gente

não tem um plano ainda de como vai ser feita essa cobertura, o orçamento para isso,

verbas  de  viagem e  na  questão  dos  esportes  também  não  tem  aumento  de  equipe

prevista para fazer essa cobertura jornalística das transmissões esportivas. Quanto aos

contratos de pessoas jurídicas, temos vários, na verdade a gente não tem uma lista, não

sabe quantos são e não tem nem como calcular quanto que custa para a gente cada

pessoa  jurídica,  porque  eles  estão  divididos  dentro  de  diversos  que  se  chama  de

projetos. Na verdade cada jornal da televisão entrou como um projeto, rádio jornalismo

como um todo entrou como outro projeto, Agência Brasil também como outro projeto e

a gente não tem nem o valor total dessas pessoas contratadas e nem justificativa. Alguns

apresentadores a gente entende que tem que contratar no mercado, chamar nomes de

peso para dar mais  credibilidade e  mais  atenção aqui  para a  TV Brasil,  mas temos

repórter que é contrato via pessoa jurídica. Qual é a justificativa para isso? Gostaria que

tivesse  uma  explicação  maior  sobre  as  justificativas  para  cada  uma dessas  pessoas

contratadas como pessoa jurídica e com os valores correspondentes a cada um deles.

Inclusive já percebemos uma leitura alta que tem homem que ganha muito mais que a

mulher para fazer a mesma coisa. O que mais? Banco de projetos temos ali, inclusive

esse do “Vida de Estagiário”, mas não temos espaços para projetos dos funcionários.

Onde os trabalhadores das equipes que pensam e têm várias ideias poderiam entrar e

propor programas novos ou até mesmo pautas, pautas até que a gente consegue propor

algumas coisas, mas programas novos, discussões mais amplas sobre site e tudo mais, a

gente não tem espaço para propor isso e também não está contemplado no plano. Os

valores  já  foram  falados,  mas  também  nesses  valores  dos  programas  que  são

contratados,  por  exemplo,  “Observatório  da  Imprensa”  e  tudo  mais,  não  entra  no

orçamento o custo que temos nosso com esse programa, porque são filmados nos nossos

estúdios, com os nossos operadores, nossa equipe. Esse custo, pelo que eu sei, é só o

custo que é pago para o programa em si e não entra nesse orçamento o custo que temos
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interno disso. Acessibilidade. Tem alguns projetos, mas, por exemplo, essa parceria da

TV INES não consta aqui, que é uma coisa muito boa, mas além da acessibilidade para

as pessoas de fora, para o público poderem ver melhor, ter mais acesso à televisão, a

gente não tem condições para os funcionários, pessoas com deficiência, trabalharem.

Temos uma repórter que é cadeirante, não sei se tem um carro adaptado para ela poder

fazer o trabalho dela corretamente. Temos, no Rio de Janeiro, uma pessoa que é surda,

que não participa das reuniões, simplesmente porque não tem um tradutor para ela poder

participar e dar as ideias dela e opinar.  Temos destinação das verbas do jornalismo.

Temos  ali,  por  exemplo,  no  ano  passado  a  gente  tinha  507  mil  reais  para  o  rádio

jornalismo do Rio de Janeiro e 168 mil reais para o rádio jornalismo de Brasília. Eu

queria entender como é destinada essa verba, se é só para viagens, que tipo de gasto que

isso tem que na verdade são equipes próprias e agora para esse ano caiu 500 mil reais a

verba total. Então, Estamos com 75 mil reais para o rádio jornalismo esse ano. Eu queria

entender o direcionamento disso e como é que a gente vai fazer uma rádio All News

com 75 mil para o rádio jornalismo. É um valor muito pequeno, planejando-se tudo isso

de ter uma rádio 24 horas no ar com notícias e diminuindo tão drasticamente a verba

para o rádio jornalismo. Também gostaria de ter mais explicações sobre as reuniões do

comitê editorial,  soube que foi retomado ontem, teve uma reunião, mas a gente não

ouve  mais  falar  o  que  acontece,  que  resultado  temos  desse  comitê,  o  que  ele  tem

acompanhado e quais são as medidas práticas que são tomadas a partir disso. Sobre o

PSI, a seleção interna e a capacitação. A gente não está tendo isso, tem esse PSI agora

da  Agência  Brasil  que  vai  sair,  mas  está  previsto  no  Plano  várias  contratações  de

comentaristas, de apresentadores. Por que não fazer PSI, ao invés de gastar 200 mil,

você faz PSI para uma pessoa do quadro, inclusive colocando critérios de representação

de gênero e  raça,  que a  gente sabe  que é  muito descompensado,  ao invés  de fazer

contratos tão caros, aproveitar as pessoas da casa e capacitá-las, já que dizem que não

tem capacitação, que se dê a capacitação para essas pessoas ocuparem os espaços de

visibilidade. Nós temos muitas mulheres, muitos negros, não precisamos economizar

com isso. Planejamento da rádio All News que a gente não está sabendo, as equipes não

estão  sendo  envolvidas,  alguns  outros  projetos  que  foram colocados  no  plano,  por

exemplo, não chega a ser uma repórter cinematográfico, mas seria um vídeo repórter,

quem vai ser esse vídeo repórter? Porque atualmente temos repórter fotográfico e tem o

repórter e nenhum dos dois é capacitado para fazer vídeo reportagem, os fotógrafos

estão em pânico com isso, porque não sabe se vai ser exigido deles fazer uma coisa que
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não são treinados para isso e se vai ter que fazer ao mesmo tempo, na mesma pauta,

fazer foto e filme ao mesmo tempo, é bem complicado. Ah, estratégia de redução de

custos que foi falada aqui, não está especificada, a gente não sabe de onde vai ser o

corte, esse administrativo, precisava explicitar melhor isso. Inclusive durante a greve a

gente deu algumas sugestões, que os comissionados recebem os valores das comissões

nossas  são  muito,  muito  acima  da  tabela  de  DAS  do  Governo  Federal,  as  nossas

comissões para fazer o trabalho equivalente são muito, muito acima, de dobro, pelo

menos.  Então,  uma  redução  aí  já  poderia  ajudar  alguma  coisa.  Questão  da  baixa

representação das mulheres no rádio, foi falado aqui que tem ouvintes reclamando que

tem pouca mulher e temos mais um programa que vai ser inaugurado com um homem, é

da  casa,  mas é  um homem branco que foi  convidado,  não teve nem PSI para essa

apresentação. Então, vamos ter mais um homem apresentando um jornal no rádio. Ok, e

é isso, e destacar aqui na apresentação que a relevância, a diretriz aqui da empresa “eles

colocam relevância como capacidade que o conteúdo tem de gerar repercussão positiva

na mídia especializada”. Eu acho que temos que rever esse conceito de relevância, não é

por aí que temos que discutir, análise de mídia e premiações, não é bem por aí, bom, é

isso. Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada. Letícia, você pode chegar um pouquinho para trás? Obrigada.

CONSELHEIRO WAGNER TISO – Eu já tinha até desistido de falar, falaram muito,

falaram tudo, falaram tudo. Então, vou ser breve. Primeiro, vou sentir muita saudade de

você.  Segundo que na questão de música precisamos debater mais,  porque eu vi no

quadro assim: sertanejo, periferia, deve ser hip hop e rap, e pop. Então, eu acho que com

essa visão de programa desse tipo de música toda, que eu respeito, mas tenho minha

opinião, eu acho que o Cartola, Nelson Cavaquinho, Tom Jobim estão se contorcendo

nos  túmulos.  Ver  o  com que  a  gente  pode  fazer  com música,  debater  mais  sobre

qualidade musical. É só.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada, pela parte que me toca, obrigada. Conselheira Rosane.
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CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI –  Primeiro,  boa-tarde  a  todos  e

todas. Antes de entrar no Plano, eu queria fazer dois registros. Primeiro parabenizar o

processo dos trabalhadores pela greve da empresa, por bom fecho na greve, que foi um

ponto  de  pauta  da  reunião  passada  e  já  na  segunda-feira,  pós-reunião,  tanto  os

trabalhadores,  quanto  a  empresa  esse  processo  da  greve  que  teve  um  bom  fecho.

Segundo, eu estava, ontem, num debate e na hora de falar eu me apresentei que além de

ser da CUT, eu era conselheira da EBC. Aí terminou o debate que o tema não tinha a ver

com comunicação pública, não tinha a ver com isso. O tema tinha a ver com agricultura

familiar,  o  tema da  mesa,  do debate  era  desenvolvimento  tal  e  agricultura  familiar.

Quando eu saí do plenário, sai lá fora, um senhor veio me dizer assim: “Ah, então você

é da TV Brasil?!” Eu digo: “Não, não sou da TV Brasil” expliquei pra ele. “Ah, mas eu

queria te dizer que eu gosto muito dessa TV, tá”. (RISOS) Então, era um elogio. Eu acho

que às vezes tem tantas críticas, mas é um elogio, tá!  (APLAUSOS)  Mas calma que

agora vem as críticas. Calma, calma. Calma que agora vêm as críticas. Eu não consegui

participar da reunião da Câmara Temática ontem, eu não sei se... Não acompanhei as

discussões e também cheguei em cima da hora hoje, mas eu li o plano, debati... Dei uma

olhada e tenho algumas discussões a apresentar. A primeira delas é mais de caráter geral.

Nós tivemos um seminário que a gente discutiu modelo de gestão aqui da EBC, a gente

ficou duas reuniões do Conselho, fez as reuniões das Câmaras Temáticas e tirou várias

sugestões e uma das principais discussões que fizemos era da dificuldade de que se

perceber da relação entre o que é EBC e o que é NBR. Isso foi pauta do seminário, foi

pauta das últimas duas últimas reuniões, inclusive com pedido de informação sobre o

que de fato é EBC, sobre o que de fato é NBR. Infelizmente, no plano a gente não

consegue ver nada nesse sentido. Então, eu acho que precisa ficar mais claro. Ainda

mais agora que a gente vai para o canal de multiprogramação, aonde sai NBR, vem TV,

vem programa Ministério da Saúde, vem programa da saúde. Vai ficar uma mistura na

cabeça das pessoas. Então, eu acho que precisa ter uma ação estratégica sobre isso no

plano e eu não vi. A segunda coisa também de forma mais geral, assim como estava no

plano  passado,  há  muito  pouca  conexão,  principalmente  no  que  diz  respeito  a

aprofundar temas, entre o que é programa de jornalismo de TV, o que é programa de

jornalismo de rádio e o que é Agência Brasil. De novo não tem uma articulação nesse

sentido.  A outra  coisa  eu  faço  coro  com o  que  o  Takashi  disse  sobre  a  questão  e

dialogando inclusive com a pergunta da Ana Veloso, uma sobre os aspectos de qual é a

ação de marketing da empresa para divulgar e para conseguir acessar mais, aumentar o
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índice  de  produtividade,  de  alcance  e  também  como  que  vai  medir  o  índice  de

audiência. Então, queria entender melhor essa estratégia de como está posto a ação da

EBC nesse sentido. Mais duas questões. Dialogando com a nossa querida Letícia, que

não vê o mundo indígena, o mundo do trabalho também não aparece novamente. Eu

estava  me  lembrando  aqui  se  tivesse  o  conselheiro  Zé  Martins,  que  era  do  mundo

empresarial, não estou aqui querendo que tenha o mundo do trabalho na visão que eu

acredito, que eu conheço ou que a CUT defende. Eu quero que o mundo do trabalho

esteja presente numa comunicação pública, com todas as suas versões e, de novo, não

tem  uma  estratégia  nesse  sentido.  A outra  questão  é  sobre  também  não  consegui

perceber  uma  estratégia  de  interação.  Nós  já  fizemos  interação,  quer  seja  com  o

movimento  social,  para  que  possamos  colocar  o  nosso  conteúdo,  mas  também que

possamos ter  uma relação com a questão do movimento social.  E,  por último,  esse

debate  sobre  o  espaço  público,  sobre  os  programas  de  debate,  sobre  programas  de

entrevista.  Eu  acho  que  você  precisar  bem o  que  é  programa  de  debate  é  debate,

portanto, tem que ter visão 1, visão 2, acho que tem que ter visão 1, visão 2, tem que

identificar bem o que é isso e o que é programa de entrevista. Acho que está um pouco

confuso. Eu não conversei com meu amigo catarinense Paulo, nós não... Ele veio da

serra, eu vim do oeste. Eu compartilho com a posição dele de que eu acho que precisa

ser feito as ressalvas, precisa ser feito os encaminhamentos que essas conclusões que os

conselheiros fizeram e acho que a gente deve aprovar o plano, mas em não sendo feito

as ressalvas, esses encaminhamentos, a gente retoma na próxima reunião do Conselho.

Obrigada.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Boa-tarde a todos. Eu vou tentar

ser concisa, ter uma fala editada, mas queria começar dizendo que qualquer pessoa que

senta para ler  isso aqui,  vocês  podem encarar  como grandes  parceiros  da Diretoria,

porque é bem difícil passar por tudo isso e conseguir produzir algum raciocínio lógico

sobre o plano e ainda, em tão pouco tempo. Eu queria começar com uma pergunta para

o Asdrúbal, também nessa linha de tentar entender para a gente não tirar conclusões

equivocadas, em relação a esse quadrinho da execução orçamentária de 2012 a 2014,

logo no início, página 5 do Plano de Trabalho mais magrinho. Quando você fala em

pessoal e custeio, eu tive a impressão de que aquele rapaz que veio falar com você falou

que o custeio inclui gastos com pessoal como benefícios, então a coisa fica misturada e

não só se restringe ao pessoal mesmo, a essa rubrica pessoal?
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O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC)  – Parte  desse  custeio  aqui  também  inclui  alguns  gastos  com

funcionários. Você pode dar mais detalhes?

O SR. CLOVIS - Exatamente isso. Esse custeio consta também o custeio obrigatório,

que fica na ordem de 2014, de 47 milhões, 2016 PLOA, está na ordem de 45 milhões.

Então,  nesse custeio está  também incluído o custeio obrigatório,  que são benefícios

voltados para pessoal, o custo total de pessoal, folha, previdência privada e benefícios

vai arredondar na PLOA de 2016, em quase 400 milhões.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Porque em tese entra no custeio

por que a gente teria liberdade de decidir por fazer isso na prática ou não, só que na

prática não vamos, obviamente cortar os benefícios.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Entendi, por isso é que muda a

rubrica. Então, é mais de 69% já, é realmente uma bomba relógio.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Se houver uma determinação

de corte no próximo ano, vai ser nesses gastos..

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Eu estava questionando se isso

não estaria fora das regras, da legalidade que limita em 60%. Não seria 60%.

O SR. CLOVIS -   Não, o limite de pessoal para a União, na lei de responsabilidade

fiscal, é na ordem de 50%. Então, não quer dizer que todos os órgãos vinculados têm

que observar esse limite, mas obviamente está compondo para extrapolar esse limite.

Então, em 2016, de acordo com a PLOA, a gente vai chegar a quase 70% de peso na

folha de pagamento, considerando também o custeio obrigatório, que são os benefícios.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Está ótimo, obrigada.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – O problema não é a folha, só

para esclarecer. É que os cortes sempre acabam acontecendo por determinação...
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CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Bom,  então  eu  queria  voltar

agora para esse planozinho de fala que eu fiz pra tentar... Ana, você não perdeu muito;

eles esclareceram, é pior do que pensávamos. Tem mais percentual,  ainda cresce na

parte de gastos obrigatórios. Bom, o Plano de Trabalho contempla 115 projetos. Eu acho

que não para este agora, mas para o Plano de Trabalho de 2017, vocês deveriam pensar,

eu penso assim, em reduzir e reorganizar, porque fica muito difícil você entender um

Plano  de  Trabalho  com 115  projetos,  muitas  vezes  eles  se  repetem e  a  gente  não

consegue ter o todo. Se repetem no sentido, por exemplo, dos pagamentos, como falou

Akemi, de uma divisão excessiva que acaba dificultando a leitura e o entendimento. Eu

fiquei  muito feliz  de ver esses  novos projetos,  a Adriana Calcanhoto em relação às

crianças e esses outros que foram citados, que depois Asdrúbal explicou que não são

necessariamente os apresentadores envolvidos, mas Ellen Oléria, Candy Mel, Tulipa,

MCida são referências que eu conheço de perto, que conheci no programa que faço lá na

TV Câmara. Então, é uma fala que eles trazem que consideramos muito necessária, que

foi onde eu também conheci o Enderson. Como produto reflete o que eu penso que tem

que ser mesmo a ação, a meta da EBC. Em relação aos pitchings, eu fiquei preocupada,

eu queria saber se cada pitching é um produto ou se são vários produtos dentro... Cada

pitching é um produto, é rápido. Porque eu percebi que pelos recursos envolvidos em

cada desses pitchings tem alguns programas que já estão na grade que valem o mesmo,

mas também numa dificuldade de entender a lógica de realmente qual é o custo. Então,

antes de tudo eu acho que vocês tinham que se debruçar um pouco de tentar trazer para

o  entendimento  do  Conselho  quanto  custa  cada  produto,  porque  em  muitos  têm

produção própria e têm recurso a mais do que seria. Por exemplo, “Repórter DF” não

tem  nenhum  recurso  extra,  está  assim  tudo  como  um  custo  interno  e  outros  são

produções próprias, mas têm custo extra. Então, fica difícil a gente entender qual é o

valor real, porque já que alguns produtos não têm valor real, porque são custos internos,

fica difícil e ainda mais difícil quando você fala que na coprodução tem custo interno

que não consta ali. Fica difícil de ter ideia e eu acho tudo isso muito importante, porque

a EBC, como principal  emissora pública,  empresa pública de comunicação,  ela  cria

parâmetros no momento que ela está remunerando este conteúdo. Então, queremos que

tenha muitas outras TVs públicas conseguindo se relacionar com o mercado. Então,

vocês estão demarcando um território, criando uma lógica de mercado. É preciso ser

muito transparente nesse momento,  de valorizar tudo isso,  de dar valor a  tudo isso.
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Então,  eu  sugeriria  uma  revisão  nessa  metodologia,  porque  realmente  não  dá  para

entender,  tem  aqui  em  algum  momento  que  eu  concluí  que  os  investimentos  em

programas de televisão ficam em 38 milhões, mas eu não sei se eu estou chegando ao

número certo. E esse número é muito importante para mim, porque temos a questão dos

investimentos, que pelo que eu vejo aqui, para o ano que vem eles estão em 28 milhões.

Então, esse é um valor que eu gostaria que crescesse. Eu vou falar mais um pouquinho

dele para frente. Quando você apresentou agora, Asdrúbal, a estratégia de redução de

custeio, que não está no plano, é uma coisa muito importante para a gente saber, porque

aí,  sim,  a  gente  sabe  onde  estão  os  planos  dessa  diretoria,  para  onde  estamos

caminhando com a empresa. Então, inclusive você apresentou ali muito rapidamente

uma coisa que é uma quebra de paradigma importantíssima, que é a questão do apoio

cultural, de patrocínio, como seria isso. Então, é uma coisa que eu acho que tem que

estar refletida no mínimo aqui nessa parte introdutória do plano. Mais do que pedir uma

revisão de plano, eu acho que é importante o registro de para onde estamos caminhando,

porque às vezes temos trocas de gestão e tudo e eu acho que é importante a gente ter um

planejamento sólido da empresa para os próximos anos. Outro ponto é a questão do,

claro que eu tenho que falar disso, do projeto das TVs públicas do Executivo, tenho que

parabenizar  a  EBC pelo importantíssimo passo tomado em avançar,  em trazer  essas

emissoras,  em compartilhar  projeto  com esse  essas  emissoras,  mas  eu  fiquei  muito

entristecida  quando eu recebi  isso,  porque foi  há dois  dias,  e  não  encontrei  aqui  o

projeto. Nós o recebemos de forma separada, como seria apresentado, que é esse outro

documento aqui, mas ele não conversa com o Plano de Trabalho. A área de engenharia

tem 5 projetos e  ele  não está  listado aqui.  Então,  é  um projeto que,  quando estava

apresentando ali você falou em 758 milhões de investimento, sendo que a maior parte

desse investimento vem dos parceiros, excelente, mas cadê a mínima parte de EBC que

ela não está aqui? Temos que acolher esse projeto no plano. E se temos 28 milhões,

como  eu  vi,  na  parte  de  investimento,  cada  500  mil  reais,  cada  1  milhão  é  um

transmissor, dois, um de uma grande capital. Então, assim, ele tem que estar refletido

aqui, ele tem que caber no plano. Eu senti também falta de uma diretriz que falasse

nisso, em planejamento de expansão, em investimento nessa área, porque mesmo que

seja os investimentos venham dos parceiros, temos que desfazer um nó que eu fico

morrendo de medo. Às vezes vocês conseguem 100 milhões para o investimento em

expansão,  com as  parcerias  e  aí  vem o contingenciamento  e  tiram os  100 milhões,

aquela coisa que a gente falou de cada ganho, cada conquista de recurso se reflete numa
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retirada de dinheiro que já estava sendo esperado. Então, tem que conseguir avançar

aqui e trazer, internalizar. Aí, indo para coisas bem pontuais, eu senti falta, na página 45,

quando fala  em “fortalecimento  da  rede  pública  de  rádio”,  não  ter  recurso nenhum

previsto para isso, para televisão tem um pouco, então, são os parceiros. Eu senti falta,

acho que pode ter sido um engano, estar assim zerado. Quando o Enderson fala em

conteúdo compartilhado, eu acho que eu li em algum momento uma diretriz sobre isso,

que isso seria uma diretriz da empresa e não vi nenhum projeto relacionado. Gente, foi

uma maratona,  então posso estar  enganada e também apoiar  a questão da cobertura

internacional, que eu, como cidadã, sinto muita falta de entender. Outro dia eu li na

Piauí  uma matéria explicando os conflitos do Estado Islâmico, porque ele consegue

estar forte hoje. Então, falamos muito em América Latina e África, mas temos outros

focos  no  mundo.  Precisamos  que  a  EBC contribua  para  o entendimento  mesmo do

mundo, do que está acontecendo. Então, para finalizar, tem uma das diretrizes que o

Consad colocou, que é no processo de gestão em relacionamento, a diretriz K, engajar o

pessoal. Nós viemos de duas greves na empresa e eu acho que para evitar essa situação

e cumprir essa meta do Consad, de busca desse engajamento dos trabalhadores, eu acho

que é necessário também ter um planejamento de criação de mecanismo de diálogo da

empresa, como acontece quando as empresas estão passando por reestruturação, que

todo mundo debate tudo, suas metodologias de trabalho, suas tomadas de decisão. Não

que eu esteja propondo uma revisão de planejamento estratégico, absolutamente não é

isso, mas eu acho que tem que haver um planejamento de envolvimento, para inserir os

trabalhadores na implementação deste Plano de Trabalho, tentar criar algum diálogo que

avance. É isso.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Isso

foi  editado?  Imagina  o  integral!  (Risos)  Obrigada,  Evelin,  pela  tua  contribuição.

Conselheira Lima, Pola e depois vamos encaminhar , gente, porque já está tarde.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eu vou ser breve e começar

dizendo assim, que ano passado nós avançamos bastante na organização de um Plano de

Trabalho, e este ano, para apresentação do plano de 2016, nós nos deparamos com um

retrocesso. Essa é a minha avaliação em termos de formulação de plano. Então, duas ou

três  questões  bem  básicas.  A primeira  é  que  nessa  parte  do  plano  de  conteúdo  e

programação, percebemos a intenção no plano de colocar claramente as diretrizes do
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Conselho de Administração, as recomendações e orientações do Conselho Curador e as

diretrizes do Comitê de Programação e Rede que orientaram isso, deixaram bem claro a

elaboração do Plano de Trabalho. A meu ver, não basta dizer que isso tudo orientou o

Plano de Trabalho, tem que demonstrar como isso orientou, com metas passíveis de

monitoramento e não vemos isso. Conseguimos ver, no caso da TV Brasil, rádio etc., a

partir da página 20 desse primeiro documento, os objetivos estratégicos e diretrizes do

CONSAD. Então,  está aqui  5-A, 3-A, 5-N, 5-A para cada projeto,  área,  tudo muito

bonitinho, mas a gente não vê nada relacionado, nem de perto, com as recomendações

do  Conselho  Curador.  Então,  eu  fico  pensando  que  para  formulação  do  plano,  o

CONSAD parece ser mais importante do que o Conselho Curador. Não era essa a visão

que eu  tinha.  O Conselho Curador  é  que tem a  prerrogativa  de  avaliar  o  plano de

trabalho e aprovar o Plano de Trabalho. Então, não há referência nem de metas, está

muito  distante  das  orientações  do  Conselho  Curador.  A  outra  questão  também

relacionada a essas mesmas diretrizes, eu gostaria que o pessoal da empresa fizesse um

exercício de olhar o índice remissivo e ver se vocês mesmo entendem o que está aqui,

porque  é  um  “samba  do  crioulo  doido”,  nós  temos  aqui  ações  transversais  como

acessibilidade, questão dos direitos autorais etc., com a programação da rádio, da TV,

numa confusão muito grande. As letrinhas muito miúdas nos projetos. Eu acho que nos

projetos  já  há  um esforço  de  apresentar  metas  em cada  projeto,  mas  são  muitos  e

repetitivos, com letras muito pequenas. Eu não preciso de óculos para ler para perto,

porque sou míope, consigo ler, mas acho que nem com óculos consegue, porque é muito

pequena essa letra. E não dá para monitorar. Então, o ponto, de novo que eu trago, todos

os anos, eu acho que 7 anos, sei lá quantos anos, de que a gente não consegue monitorar

o que vocês estão propondo aqui,  porque não há uma relação entre  metas,  entre as

diretrizes do Conselho Curador, principalmente as do Conselho Curador e também do

Comitê de Programação. Então, fica aqui apontada a minha decepção com o Plano e

essas orientações com que deve ser melhorado para que possamos realmente avaliar,

trazendo essa formulação de diretrizes, metas, levar em consideração as orientações do

Conselho  Curador,  que  a  gente  não  percebe  aqui  e  separar  o  que  é  projeto  de

programação, do que é transversal, do que são as grandes diretrizes de organização etc.

Era isso.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada Ima. Pola e depois Venício.
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CONSELHEIRO POLA RIBEIRO -  Nada como ter  uma presidente  de  Conselho

assim, firme. Bem. Eu não me debrucei, apesar de compromissos com a Empresa Brasil

de Comunicação e com a comunicação pública, eu não me debrucei nem sobre o gordo,

nem sobre o magrinho dos relatórios do Plano de Trabalho, mas vim aqui para afirmar,

na verdade, a responsabilidade que o Ministério da Cultura tem no momento difícil para

todo mundo, e das parcerias, são muitas parcerias que vão incidir em divulgação, em

pesquisa, informação, conteúdo e Estamos o tempo inteiro atento e participando desse

processo nessa construção, até porque o Canal da Cultura fica bebendo o tempo inteiro,

é uma responsabilidade nossa colocar no ar,  ficamos bebendo o tempo inteiro nessa

experiência e de alguma forma trazendo oxigênio para ela e tentando ouvir, porque não

temos um passado tão comprometido como das outras emissoras públicas do Brasil, que

devem um passado. A gente pega essa cultura e fica se alimentando dela. Então, assim,

queria parabenizar o processo que a EBC, de alguma forma, tem uma coordenação, mas

que é com o fundo do Fundo Setorial do Audiovisual do PRODAB das TVs públicas,

que segunda e terça teve um seminário intenso em São Paulo, de programação, ou seja,

já é a segunda edição, a primeira edição foram 60 milhões, a partir de um seminário de

programação. Esses conteúdos estão sendo produzidos em todo o território nacional, 25

estados participaram com projetos e 22 estados estão produzindo conteúdos que vão

para a tela da TV Brasil e para a tela das TVs públicas. Agora no segundo são mais 60

milhões que o seminário aconteceu segunda e terça, foi um sucesso, foi bacana. Como

eu  vejo  muitas  ações  de  programação  saindo  no  Conselho,  eu  queria  sugerir  ao

Conselho, à TV Brasil e ao MinC a estarem juntos também num seminário mais aberto e

menos  comprometido de  programação da própria  comunicação pública  e  da própria

emissora, ou seja, sem tanto compromisso de estar na discussão do Conselho ou para

um edital, mas uma coisa mais solta, onde possamos fazer mais aberto, ouvir mais vozes

em relação a  essa discussão da programação,  que eu acho que é  uma ansiedade da

sociedade e é uma dificuldade para todos os gestores, porque não temos fórmulas para

isso, a gente poder falar num seminário mais abertamente. Dentro das parcerias está

também a CPLP Audiovisual, que são mais 7 milhões que tem processos de formação,

internacionalização, com todos os países de língua portuguesa, está em curso isso, os

projetos estão em julgamento,  de todos os países  de língua portuguesa e  também é

coordenado pela TV Brasil, é um recurso do Fundo Setorial do Audiovisual e tem a

coordenação  da  TV  Brasil.  Na  questão  indígena  também  conseguimos  do  Fundo
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Setorial do Audiovisual, 3 milhões e 600 que foram passados para a Rede Minas, para

trabalhar um projeto do “Vida nas aldeias” , todo ligado à questão indígena. E aí como

tem o processo com a Rede Minas, repassamos essa semana os 3 milhões e 600, em

relação a programação, eu queria reafirmar, foco na rede, porque a rede pressionada

tende a dar e foco na rede e foco na produção colaborativa. Fizemos mais um acordo

também com a TV Brasil, acordo de última hora, digamos assim, mas passamos mais 1

milhão  de  reais  para  conteúdos  que  tinham sido  produzidos  anteriormente  para  TV

Cultura, mas que serão lançados na TV Brasil e nessa parceria um acordo atendendo a

demanda  do  Conselho,  fazermos  uma  série,  mensalmente,  coberturas  jornalísticas

colaborativas. Ou seja, é ainda incipiente, o recurso reservado para isso é pouco recurso,

mas é uma abertura que já estamos operando hoje, experimentalmente, com o processo

de emergência que está acontecendo no Rio de Janeiro e já está entrando no portal.

Vamos trabalhar  no Congresso da Juventude,  também colaborativamente,  ainda fora

desse orçamento,  ou seja,  no corre-corre  para aprender,  para errar  menos mais  para

frente e isso, parabenizar o esforço. Acho que aqui tem um esforço e precisamos tornar

mais palatável esse esforço. Por isso que eu estou falando do seminário, para que não

seja só prestação de contas do trabalho feito, mas que a gente torne mais prazerosa essa

construção. No meio da comunicação pública estamos num momento importantíssimo

dessa construção e que possamos chamar educação, saúde, cultura e o próprio canal da

cidadania. Para encerrar, só fazer mais uma observação, é que o Ministério da Cultura

fez uma ação que é pontual, mas é simbólica, ou seja, a partir de um edital público da

Secretaria do Audiovisual com a Secretaria de Articulação Institucional, uma primeira

cidade do Brasil ganhou um edital para ganhar um transmissor, um núcleo de produção,

a  cidade Serra Talhada,  no sertão de Pernambuco,  com 88 mil  habitantes,  vai  ter  o

primeiro canal de cidadania construído a partir de um edital público e isso é uma coisa

que é o canal de cidadania de Serra Talhada, mas é construção da comunicação pública,

a gente espera que possa ter qualidade e o momento de incidir na programação da TV

Brasil também. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Venício, você foi salvo pelo Flávio, que é o representante do Ministério da Ciência e

Tecnologia.
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CONSELHEIRO  VENÍCIO  ARTUR  DE  LIMA  – Eu  queria  dar  mais  um

depoimento,  eu quero repetir  o que eu falei  ontem no início da nossa conversa nas

Câmaras Temáticas. E o que é isso? A minha percepção do papel do Conselho Curador é

que o Plano de Trabalho é a nossa principal competência,  a aprovação do Plano de

Trabalho é o momento que expressa mais o sentido de ter um Conselho Curador numa

empresa pública de comunicação. Claro que depois dele aprovado, o acompanhamento

da sua execução, no meu entendimento, sobretudo via os relatórios e o trabalho junto

com a Ouvidoria, é a continuidade dessa importância. E como é a primeira vez que eu

estou aqui no Conselho diante de um Plano de Trabalho, eu fiquei, sem nenhum drama,

eu  fiquei  absolutamente  perplexo  com  o  material  que  me  chegou.  Com  toda

honestidade,  é  um material  quase impossível  de ser entendido.  A rigor  há inclusive

equívocos aqui de data que chega uma hora você não sabe se está lendo o plano de 2015

ou o plano de 2016. Eu apontei aqui, na minha leitura, vários problemas assim desse

tipo de entendimento. Você tem um anexo de 400 páginas e não há nenhuma relação

numérica entre o que você vê aqui e o que você vê lá. O outro anexo as páginas não são

sequer numeradas. Então, é uma façanha. Nós ficamos ontem praticamente 3 horas à

tarde conversando em cima disso e de vez em quando alguém se surpreendia com uma

informação que estava aqui e que não tinha sido percebida. Então, a minha primeira...

Assim, antes disso e hoje quando eu cheguei aqui e vi a exposição do diretor geral, eu

falei: “Bom, esse deve ser outro plano, porque eu não consegui identificar a sua fala

com o que eu vi aqui”. Vou dar um exemplo, por exemplo, essas estratégias de redução

de custos,  que  são fundamentais,  elas  não estão  aqui.  Essa questão dos  custos,  por

exemplo, eu tinha comentado, comentei hoje aqui com a Ana e havia comentado ontem,

que eu falei: “Ano que vem tem eleição”. Aí você vai ver aqui o valor orçamentário

atribuído  à  cobertura  das  eleições  é  de  49  mil  reais  e  aí  você  vê  as  transmissões

esportivas com 15 milhões 576 e os jogos olímpicos com 1 milhão e 900. Alguma coisa

deve estar errada, não é possível, e está errado. Então, enfim,... O que eu acho que é a

contribuição que eu posso dar e queria deixar registrado aqui é que até pela dignidade

do trabalho que faremos aqui como Conselho, eu acho que a gente merece um Plano

mais bem articulado, porque se esse é o momento que expressa o sentido da existência

do próprio Conselho na sua versão mais  real,  eu acho que nós precisamos ter  mais

prazo, temos que ter um material mais bem articulado etc. para que isso se transforme,

de fato,  num documento que oriente  não só a  ação da empresa,  mas o trabalho do

próprio Conselho. Então, nesse sentido eu tinha, ontem, feito uma série de observações
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específicas  com  relação  ao  meu  entendimento  do  que  diferenciaria  a  função  da

comunicação  pública  da  comunicação  comercial,  porque  evidentemente  a  minha

esperança aqui é que a comunicação pública possa vir a ser uma alternativa de qualidade

à comunicação comercial e ganhe espaço junto à comunidade e nos tire desse discurso

homogêneo e único, e quase único que predomina hoje, sobre os mais variados pontos

de vista. Eu tinha feito uma leitura disso tudo, identificando pontos que eu achava que

eram pontos que poderiam contribuir para fazer essa diferença, mas a maioria deles já

apareceu aqui na conversa. Então, eu queria, na verdade, fazer esse registro e fazer um

apelo mesmo para a direção da EBC, que visse essa questão da apresentação do Plano

ao Conselho Curador com a dimensão que merece e deve ter, até para justificar a nossa

função. Então, nesse sentido eu sou também, quero antecipar aqui que eu sou favorável

a uma aprovação condicionada a uma reapresentação desse Plano, que ele possa ser, de

fato uma referência, não só para o trabalho do Conselho a partir dele, mas também, e

sobretudo, para que ele seja uma referência de condução do trabalho da própria EBC no

próximo período, porque do jeito que ele está aqui, ele não pode ser isso. Então, era isso

que eu queria dizer.

A SRA.  PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –   –

Obrigada.  Eu passo para o Flávio.  Flávio,  é sobre o Plano de Trabalho? Então,  por

favor.

CONSELHEIRO FLÁVIO (MCTI) – O que se espera do Ministério da Ciência e

Tecnologia  é  ciência,  tecnologia  e  inovação.  Uma  primeira  consideração  é  que

realmente o material é muito exaustivo. Eu representei já 4 ministros e 2 secretários

executivos aqui pelo fato do material ser muito exaustivo e me entregam ao final do

período  para  lê-lo.  É  uma  empresa,  uma  empresa  grande.  Então,  não  é  simples

direcionar, meu lado gestor fala que vocês têm realmente um desafio muito grande e o

que  a  gente  pode  colaborar  com  vocês?  Todo  mundo  está  sofrendo  redução

orçamentária e nós temos que desenvolver inovações. Temos que nos unir cada vez mais

e trabalhar com os parceiros. Então, eu vou pontuar aqui, de forma bem pragmática,

considerações  que  possam minimizar  vocês  em alguns  custos.  O  primeiro  que  vou

colocar,  de  forma  bem  sintética:  a  gente  trabalhou  com  comentários,  as  redes  de

televisão trabalham com comentários. Nós temos, na ciência e tecnologia, especialistas

em quase tudo que vocês possam imaginar, bases da Amazônia, estudos prospectivos,
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raios cósmicos, alguns deles sentam nessa mesa. Nós temos de fazer uso, a Rede Globo

faz uso dessas vozes  autorizadas e vocês podem fazer de uma forma extremamente

gratuita,  chamá-los  para  programas,  para  debates,  até  de  formas  regulares  e  muitos

pesquisadores se sentiriam honrados com essa possibilidade. Indo para uma visão mais

técnica aqui, a RNP, que vocês já conhecem, uma forma de estrutura, também é um

instituto  de  pesquisa.  Ele  faz  grandes  trabalhos  e  chamadas  públicas  em forma  de

inovação para uso de tecnologias de TV Digital, inclusive. Assim como o CPQD, que

vocês  conhecem bem,  a  RNP tem essas  características.  Eu  acho  que  vocês  devem

chamá-la na caracterização dela como instituto de pesquisa para fazerem trabalhos em

conjunto, conversar com o Ministério da Ciência e Tecnologia que nós os levaremos até

esse braço de pesquisa da RNP. Tenho certeza que na parte de aplicativo, de SmartTV

podemos contribuir.  Só pegando um gancho da parte  de SmartTV, não sei  se  é um

efeito, mas acaba pelas pesquisas de público, a EBC acaba pegando um extrato com um

poder aquisitivo maior da população, que tem acesso a SmartTV. Já vem uma estratégia

de empresas privadas utilizarem em forma de aplicativos, isso, a Band está lá, a Record

está e a própria Netflix já incorporou produções brasileiras. Eu acho que é um canal

interessante  para  conversarmos  sobre  o  uso  dessa  tecnologia  também  visando

amenização de custos. Seguindo essa linha, vamos só falar sobre a intenção de vocês de

trabalharem mais proficuamente em redes sociais.  É muito importante esse trabalho,

especialmente  para  atingir  o  público  jovem,  as  pesquisas  demonstram  isso,  essa

necessidade da EBC atingir esse público. A gente utilizou formas de congregação entre

a publicidade de conteúdos e redes sociais, o que é isso? Nós produzimos conteúdo e

impulsionamos, nós pagamos ele para que eles gerem na rede e muitos deles viralizam.

Por incrível que parece o vídeo institucional do MCTI viralizou na rede, me conseguiu

50 mil acessos num dia. Então, conforme o trabalho que vocês fazem e a parceria entre

publicidade e redes sociais, pessoal aqui da SECOM não me escute, porque às vezes

isso forma uma novidade, um padrão diferenciado, mas a gente pode apresentar esse

tipo de trabalho para vocês.  A gente foi  convidado para apresentar para a SECOM.

Outra ação que eu vi aqui com muito bons olhos que vocês colocam no Plano de vocês e

que tem um histórico muito interessante é a intenção de fazer um trabalho, um reality

show, um trabalho com o ENEM. O ENEM é um objeto de grande visualização, de

interesse do Ministério  da Educação,  mas de interesse do Brasil,  quando você pega

carona numa coisa que já tem uma identidade própria e uma atenção midiática nacional,

vocês vão conseguir atingir. Na Inglaterra, há mais ou menos 10 anos atrás tinha um
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quiz que  era  um  fenômeno  de  conhecimento,  era  um  quiz  e  as  pessoas  têm  a

interatividade de responder na segunda tela e fazer esse trabalho interativo e isso foi de

grande validade e virou um fenômeno com 50% de audiência inglesa. A gente pode

tentar reproduzir isso. Nós dispomos, desde já, a rede de conhecimento do Ministério da

Ciência e Tecnologia, que é muito vasta, como história da ciência, por exemplo. A gente

pode  fazer  todo  um trabalho,  temos  trabalhos  feitos  assim e  vai  ser  divulgação  de

trabalhos já montados.  Um exemplo que eu dou para vocês,  acho que vocês devem

conhecer, a Christian Lectures, lá dos ingleses também, que no Youtube tem mais de 10

milhões de seguidores. Até nos propuseram uma parceria, mas acho que uma parceria

com a EBC, uma produtora muito mais rica e muito mais forte do que o MCTI. Já estou

finalizando, mais dois tópicos apenas. A propaganda de conteúdo em mídia estática é

uma alternativa viável, muito considerada por iniciativas privadas. Em meios de grande

circulação, rodoviárias e trabalhos assim. Acho que é algo a se considerar, a Record fez

utilização disso e não é um contra-acesso vocês trabalharem com uma mídia estática

para promover um conteúdo eletrônico. Finalizando, temos um trabalho que se chama

Open Courseware.  É um trabalho que começou no MIT e a UNICAMP desenvolve

agora. É a produção de conteúdo edificador. As pessoas gravam aulas, filmam as aulas e

distribuem essas  aulas  gratuitamente,  sem problema  nenhum.  Em horários  ociosos,

vocês podem fazer esse tipo de trabalho também que é provido por Institutos de Ciência

e Tecnologia e principalmente universidades. Congregar a temática principal da grade

com ciência e tecnologia é uma iniciativa de grande sucesso,  haja visto a BBC e o

Discovery Channel, que aparece muito bem pontuado em pesquisas aqui, inclusive na

excelente  pesquisa  que  foi  feita  para  subsidiar  a  construção  desse  plano.  Em Belo

Horizonte, por exemplo, foi a quarta rede, a Discovery, citada como mais assistida. Nós

estamos dispostos a fazer um trabalho e eu acho que vários outros Ministérios também,

de investir recursos numa parceria de reprodução de conteúdo de ciência e tecnologia e

trabalhar com vocês como distribuição. Dou o exemplo que o seguinte, eu também fui

instado a cortar 20% dos meus recursos e a nossa empresa que presta distribuição de

vídeos para TVs universitárias me cobra exatamente isso, 20% do meu orçamento. E

acho  que  isso  é  um  recurso  que  poderia  ser  canalizado  para  uma  instituição  já

consolidada, com rede, como é a EBC. Não só o Ministério da Ciência e Tecnologia tem

a  capacidade  de  produção  de  conteúdo  riquíssimo,  como outras  pastas  ministeriais,

fugindo muito daquela ideia de chapa branca de governo. Vocês podem reeditar a nossa

captura com temas... Nesse momento Estamos lançando o supercomputador... Temas de
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interesse social e então, claro que minha edição é um pouco enviesada, eu sou assessoria

de comunicação dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia e promovo 30 instituições

de pesquisa, mas vocês podem fazer valer e fazer uma edição isenta e fazer valer essa

capacidade de produção de conteúdo de ciência e tecnologia. Me disponho a reunir com

vocês  em outros  momentos  para  isso.  Voltando ao  Plano,  eu sei  que  o  dinheiro  de

investimento é pequeno, mas investimento em marketing vai dar melhores resultados,

temos que ser criativos, é claro, mas é importante não cortar nesse tipo de investimento

e o investimento em web também foi menor do que o meu investimento, haja vista que

eu tenho 16 milhões de orçamento. Então, eu acho que é insignificante o investimento

web e ele pode trazer mais recursos para vocês, gostaria que vocês repensassem esses

posicionamentos. Então, espero ter ajudado.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada,  Flávio.  Bom,  estamos atrasadíssimas  no nosso cronograma aqui  pensado.

Acho que é o momento da gente encaminhar, então, a questão do Plano. Eu vou...

O  SR.  ASDRÚBAL  FIGUEIRÓ  JÚNIOR  (Diretor-Geral  do  Conselho

Curador/EBC) – Só queria fazer uma consideração, que eu concordo com o professor

Venício, eu acho que temos que discutir o formato do Plano de Trabalho. Eu acho que

grande parte dos problemas que vocês apontaram nesse Plano de Trabalho é que ele

parte com uma lógica, os projetos são a distribuição da nossa verba discricionária, eles

obedecem a essa lógica, não obedecem a outra lógica. Então, várias das questões que

vocês  levantaram aqui  elas  estão  contidas  nesses  projetos,  mas  não estão  indicadas

claramente.  Vou  dar  alguns  exemplos.  Acessibilidade,  parte  da  acessibilidade  dos

funcionários  foi  negociada  no  nosso  contrato  de  renovação  do aluguel  aqui.  Então,

vamos  ter  elevadores  preparados  para  deficientes,  vamos  ter  outras  instalações.

Acessibilidade no portal não entra, não tem um projeto específico de acessibilidade no

portal, mas o conteúdo do portal adere a normas de acessibilidade. Então, quando você

contrata a estrutura do portal, a acessibilidade vem junto. Desses projetos da Ancine que

estamos falando dos 60 milhões, quem viu o edital sabe que ali tem muito de história do

Brasil, que o professor Cláudio Lembo pediu, tem muito da questão de raça, tem muito

da questão de gênero. Isso não está especificado dessa forma no Plano de Trabalho, mas

transversalmente isso passa pelo Plano de Trabalho. Quando hoje nós discutimos isso

aqui  internamente  e  esse  é  meu  primeiro  plano  de  trabalho  aqui  na  EBC,  também
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questionei: “Mas é isso que nós vamos mostrar para o Conselho Curador? Faz sentido?”

Falaram: “Não, é isso que tem sido feito dessa forma e é dessa forma que o Conselho

tem nos  cobrado”.  Não  estou  comprando  essa  versão,  acho  que  pode  ter  um mal-

entendido,  mas  acho que  talvez  a  gente  devesse  discutir  qual  é  a  melhor  forma de

apresentar isso para o Conselho Curador. Aqui é muito complicado mesmo. Quando

Akemi fala, “vamos ter a rádio All News e aqui tem uma rubrica de valor irrisório”,

porque todo o nosso gasto com funcionários do quadro não está no Plano de Trabalho,

porque  não  é  um  gasto  discricionário.  Esse  investimento  está  em  outro  lugar.  Eu

concordo  com o  professor  Venício,  fica  muito  difícil  para  quem tem que  julgar  a

adequação do conteúdo, que é disso que trata o Conselho Curador, eu não sei se esse é o

melhor  instrumento,  não  é?  E  eu  acho  que  a  gente  podia  discutir  uma  forma  de

apresentar isso que fizesse mais sentido.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Mas eu

só te digo, claro, você chegou depois, mas no ano passado a conselheira Ima se sentou

com o pessoal, não sei bem com quem, da Secex, e elaborou, vamos dizer aqui, um

roteiro e realmente este ano não foi seguido esse roteiro novamente, entendeu? Essa é a

nossa dificuldade. Porque, claro, ela fez o roteiro de acordo com as necessidades do

Conselho, de visualização e de compreensão do Conselho. Eu acho que é isso mesmo,

vamos sentar e rever esse modelo, esse roteiro, eu acho que esse é o caminho, esse é o

caminho. Mas eu queria colocar à avaliação dos Conselheiros. O meu encaminhamento

seria,  o  que eu proponho,  evidentemente,  seria  aprovamos o Plano com ressalvas  e

damos  um  prazo  para  que  seja  refeito,  ou  seja,  apresentado  um  documento  mais

palatável talvez, não sei bem o termo, mas acho que a gente pode avançar nisso, juntos,

inclusive. É isso? Eu sei que o Conselheiro Takashi tem uma posição diferente, ele já

externou.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Eu só queria saber como vamos

definir quais são esses pontos.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

acho  que  cada  Conselheiro,  nós  podemos  estabelecer  10  dias  para  os  Conselheiros

mandarem... 2 não, 10, dez dias os Conselheiros encaminham à Secretaria Executiva por

e-mail as suas considerações, o que deveria, o que eles consideram que deveria mudar
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no  plano  e  isso  é  encaminhado,  então,  para  alguma  pessoa  que  seja  indicada  pela

Direção para receber essas considerações, pode ser assim? E fazemos isso até...  Acho

que é a maneira mais...

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Como eu externei a minha objeção em relação

ao programa “Vida de Estagiário”, que já foi objeto de discussão, já foi objeto de um

acordo de cavalheiros firmado, esse acordo não foi cumprido. Eu quero saber qual é a

garantia  que eu tenho de que esse programa será retirado da  grade.  Se não houver

garantia nenhuma, eu não posso, de forma nenhuma, concordar com a aprovação desse

Plano.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Desculpa, eu esqueci desse detalhe, Miriam, por favor.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Conselheiro Takashi,

eu vou relembrar aqui na verdade o que aconteceu. A primeira temporada da série “Vida

de Estagiário” veio através de licenciamento e o licenciamento, enfim, diferentemente

da Diretoria de Produção, que acompanha os roteiros, porque vai acompanhando todas

as etapas da coprodução, veio com um pacote fechado e quando eu assumi a Diretoria

de Produção, nós apresentamos aqui, talvez o Guilherme tenha essa memória, a própria

Ana, nós apresentamos a seguinte proposta, que nós conversaríamos com o produtor,

que foi o que eu fiz, porque a segunda temporada veio através do banco de projetos.

Então, era complicado tirar, porque havia sido selecionada e havia saído o resultado no

site. Eu conversei com o produtor, o produtor falou que ia rever os roteiros, que esses

roteiros a gente poderia acompanhar todo o processo e na época eu, com o Asdrúbal,

que era o Diretor de Programação, nós entendemos que a gente poderia apresentar a

proposta aqui de encaminhar essa segunda temporada com o nosso acompanhamento. E

nós fizemos isso aqui, nós trouxemos essa proposta aqui no Conselho Curador, de seguir

a  segunda  temporada  que...  Nós  estamos  ainda  na  tramitação  e  que  nós

acompanharíamos o tempo inteiro, a gente veio com essa satisfação aqui, eu não sei se...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Essa

ainda é a segunda temporada, objeto do nosso acordo.
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A SRA.  MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO)  -  Será  a  segunda,

exatamente  que  foi  do  banco  de  projetos  2014,  foi  o  nosso  acordo.  É  a  segunda

temporada, objeto do nosso acordo, é porque como a tramitação demorou, porque como

é do banco de projetos, a gente depende de recurso, a gente depende de uma tramitação,

porque os projetos do banco de projetos, o aporte da EBC é menor do que o valor da

obra, porque é uma ficção, seria mais caro do que a gente estar aportando, sempre entra

outro canal. Como tem toda essa tramitação, é exatamente aquela temporada que a gente

ainda não começou a coprodução e que a gente teve o compromisso aqui de acompanhar

todas as etapas, como faremos com todos os programas da Diretoria de Produção. Ainda

é aquela, não houve ainda.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Bom,

mas nós temos que firmar outro acordo aqui que não vai... é a última temporada, não vai

ser comprada outra temporada.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) -  Essa é a segunda

temporada que veio através do banco de projetos.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Não é

verdade, conselheiro?

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME  – Eu  não  estou  entendendo  esse  jogo  de

palavras, me desculpe, e vou colocar a seguinte pergunta, não sei se o nosso jurídico

está por aqui, gostaria de saber por que ele não pode ser simplesmente cancelado. Se

existem  sugestões  desse  cancelamento  de  contrato,  eu  vou  colocar  outra  forma  de

encaminhamento. Uma: o Conselho votar o que será feito com esse programa e outra

alternativa que eu penso é o seguinte, vou perguntar para o Ministério Público o que

deve ser feito antes que o Ministério Público venha por cima de mim, me acusando que

eu, como Conselheiro, não estou executando a função legal para a qual fui aprovado

pela presidente.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Ana, eu acho que

você se lembra desse nosso acordo aqui? Inclusive por escrito. Temos esse acordo...
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A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Ela

está esclarecendo que esse programa que parece no Plano é aquele objeto do nosso

acordo.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) -  É o que firmamos

aqui.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

acho  que  temos  que  firmar  um acordo,  um pacto  aqui  que  é  a  última  temporada,

absolutamente não se faz a renovação desse programa. Olha, desde que eu entrei aqui

que nós estamos conversando sobre isso. Eu sei, Myriam, que você não tem...

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Quando eu assumi

aqui, nós tínhamos essa em tramitação, fizemos esse acordo porque foi uma conclusão a

que chegamos, que foi apresentado aqui e foi aceito no Conselho Curador.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME  – Desculpa,  eu  tenho  a  seguinte  proposta,

quando foi dito aquilo, me desculpe se eu entendi incorretamente. Da forma como é

colocado a gente entende de um jeito, naquele momento eu concordei com o seguinte

entendimento, que o programa continuaria na grade durante 2015 e 2016 sairia da grade.

Foi isso que eu tinha entendido. Se não é isso que foi proposto, então, eu gostaria que

fosse  consultado  o  jurídico  para  ver  o  rompimento  desse  contrato,  porque  é

absolutamente ilegal que um programa desse nível esteja na grade da TV Brasil.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Eu posso apurar aqui,

mas  o  programa  não  está  na  grade,  a  primeira  temporada,  que  veio  através  de

licenciamento, que foi o objeto da discórdia. Depois, a segunda temporada ainda não

entrou, ela ainda vai entrar em coprodução, que foi o que a gente acordou aqui que

acompanharia todas as etapas.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – E ela

não pode ser suspensa?
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A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Não depende só de

mim. Agora, esse foi o acordo que fizemos aqui, agora temos que ver...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Bom,

nós  temos  duas...  Vou  consultar  o  Conselho.  Nós  temos  a  proposta  do  conselheiro

Takashi, de suspender, ou anular, seja lá o que for, juridicamente a gente vai definir o

programa “Vida de Estagiário” ou suspender esse pithcing, seja lá o que for.

A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) -  Não é  pitching,  é

resultado do banco de projetos, tem uma contratação tramitando.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Desde

que  juridicamente  possível,  evidentemente,  ou  mantemos  o  que  nós  tínhamos

combinado com a Myriam, dela ou da Diretoria dela,  acompanhar a elaboração dos

novos episódios, já que estava o contrato em vigor. Essas são as duas hipóteses, nesse

sentido e eu consulto o Conselho e gostaria de saber a posição dos conselheiros.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  – Gostaria  de  apoiar  a

sugestão do conselheiro Takashi, que ele vem amadurecendo essa tese há muito tempo e

devo dizer que nem todos aqui, eu perguntaria de forma... acompanham exatamente esse

programa? Quer dizer, é um programa tão importante assim que não possa ser...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Agora

me surgiu uma ideia. O Conselho faz uma consulta oficial ao Departamento Jurídico da

EBC, sobre a possibilidade de que esse contrato seja revisto, cancelado, seja lá o que

for.  E  dependendo dessa consulta,  desse resultado,  nós  decidimos,  está  bom assim?

Melhor assim, não é? Nesse caso específico.

A SRA.  MYRIAM  PORTO  (DIRETORIA DE  PRODUÇÃO)  -  Ana,  podemos

inclusive fazer uma consulta ao jurídico...

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Isso

que eu  proponho.  Dependendo da  resposta  e  das  possibilidades,  o  Conselho decide

sobre esse programa específico, está bom? OK? Takashi? Está bom. Bom, então, o que
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nós fazemos com o Plano? Minha sugestão é de que os conselheiros encaminhem à

Secretaria  Executiva,  no  prazo  de  10  dias,  as  suas  considerações  sobre  o  Plano,

possíveis  mudanças,  sugestões  e  etc.  Eu  não  vou  decidir  nada  disso,  não  é  minha

função. Eu só colho a opinião dos conselheiros. Em janeiro nós não vamos ter reunião

ordinária, só em fevereiro. Então, eu consulto se podemos deixar, então, para fevereiro.

Mas eu acho que temos que fazer um acompanhamento em janeiro, um encontro em

janeiro, não precisa ser com o pleno do Conselho, para evitar mais prorrogação, mais

prorrogação. Acho que a gente pode receber até final de janeiro... 

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Eu estava lendo aqui meus

comentários  sobre  o  Plano de  2015.  Todos  aplicáveis  a  2016,  sobre  os  objetivos  e

elementos de um plano. O Plano de Trabalho será analisado pelo Conselho Curador

quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos e diretrizes da EBC. O que é a

elaboração do Plano de Trabalho? Aí eu coloco: elementos de um Plano de Trabalho,

ações e projetos, custo, forma de avaliação, sobre as diretrizes e, por fim, termino sobre

os projetos: qual a lógica de apresentação dos projetos, organizar por grandes temas

infanto-juvenil, jornalismo etc., por plataforma, associar os projetos a ações, diretrizes e

orientações do Conselho Curador. Tudo isso estava aqui desde o ano passado.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Acho

que o governador tem razão, acho que a Ima tem que coordenar esse processo mais uma

vez, ok? Eu só consulto o seguinte, acho que a gente também tem que ser sensato nas

coisas e ser responsável. Se a não aprovação desse Plano hoje, seja lá com ressalva, sub

judice etc. e etc., impacta em alguma ação ou decisão da empresa, urgente.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Boa pergunta. Impacta num

certo sentido, não sei se impacta legalmente, mas tem várias coisas que estamos tocando

nesse momento.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Eu sei,

mas o fato de não aprovarmos ou não hoje...

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Legalmente tem problema?
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A SRA. MYRIAM PORTO (DIRETORIA DE PRODUÇÃO) - Legalmente não, mas

impacta na execução dos projetos que estão sendo encaminhados.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Mas

nós não desaprovamos e nem aceitamos...

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Então, façam isso. Encaminha

diretamente a Regina e ao Asdrúbal, a gente combina uma data para entregar para vocês.

Não sei se a conselheira Ima ou que conselheiros poderiam participar disso, criar um

modelo que vai ser aplicado todo santo ano, de preferência mais enxuto. O Plano de

Trabalho da BBC, por exemplo, são duas páginas, que é outra história, tem 100 anos de

história lá também. Não vamos chegar nisso, agora, precisamos definir como queremos

e fazer o modelo que a gente aplica meio que para sempre.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Eu

acho que nós temos que criar assim, a Ima, Evelin, a Rita, o pessoal que tem mais... O

que eu acho, assim, ele não está sendo rejeitado, não é isso, só para deixar bem claro

isso, o Plano não está sendo rejeitado. Baixou em diligência para esclarecimentos. É

isso, gente? A nossa próxima reunião é 17 de fevereiro, é isso? Ou alguma data assim no

meio de fevereiro. Aí nós vamos examinar e aprovar o Plano, é essa a ideia. Então, qual

é a data que nós marcamos para receber o Plano novamente? Reformulado?

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Eu gostaria de, nesse processo,

ter a liberdade de consultar quem vocês determinarem para que a gente construa isso

junto para criar um modelo mesmo, uma coisa que chegue no dia 17 e é isso aqui.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Evelin,

Então.  (Risos) Bom, não importa, nós vamos nos organizar. Nós vamos nos organizar,

só que nós temos que receber esse Plano antes da reunião do dia 17, evidentemente.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – No final de janeiro para mim é

um bom prazo, porque dá tempo de analisar.
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A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Bom,

então o encaminhamento está aprovado, é isso? Ok? Bom, eu... Nós temos 5 e 20 da

tarde e é melhor,  ao invés da gente levantar para o café,  porque a volta é difícil,  é

demorada, eu acho que nós continuamos e depois a gente toma um café juntos todos.

Nós temos que fazer a eleição, afinal de contas hoje é meu último dia na presidência. A

Ana Maria Veloso vai sair daqui a pouco. Então, vamos tocar o barco. Eu acho que nós

vamos fazer a eleição agora, para aproveitar a presença de todos os Conselheiros. Nós

temos uma chapa inscrita, que é da Conselheira Rita, como presidente e Conselheira

Evelin Maciel Brisolla como vice-presidente. Nós temos uma cédula na pasta de cada

um. O regimento prevê duas possibilidades, voto secreto ou aclamação, seja lá o que for.

Eu consulto os conselheiros qual é a forma... Tudo aberto?

CONSELHEIRA ROSANE  MARIA BERTOTTI  – Eu  acho  que  pode  ser  por

aclamação.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) –  Ele

gosta das coisas formais, mas você não vota, desculpa... Bom, vamos votar.

O SR. GUILHERME STROZI (SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO

CURADOR) - A chapa vota, todos os conselheiros titulares votam.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Conselheiros,  por  favor,  por  favor,  vamos  continuar  a  reunião  aqui,  por  favor.

Conselheiros, por favor, vamos continuar aqui, depois faremos o congraçamento. Vamos

proclamar o resultado, por favor, gente. Eu vou dar prosseguimento à reunião, por favor.

A Conselheira Ima vai proclamar o resultado da eleição.

CONSELHEIRA IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Tivemos 17 votos. 15 votos

pela chapa e 2 em branco.

A  SRA.  PRESIDENTE  (CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO)  –

Obrigada. Parabéns para vocês! (APLAUSOS) Eu gostaria, antes de passar o bastão para

a  Rita,  eu  gostaria  de  me  despedir.  Então,  eu  peço,  por  favor,  que  os  diretores  se
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aproximam, os conselheiros também, o Paulo, o Mário... Por favor, fala, Rosane, por

favor.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI  – Eu  tinha  pedido,  antes  do

processo eleitoral, que eu queria fazer uma fala, mais no sentido de apresentação da

chapa, porque era de conhecimento dos conselheiros, de vários conselheiros, inclusive

fizemos  reunião  e  não  fez  reuniões  fechadas,  de  que  a  gente  havia  pensamentos

diferentes  de  como  se  gestaria  o  Conselho  e  de  quem  assumiria  a  presidência  do

Conselho.  Nós fizemos várias  conversas,  a  gente postergou o prazo,  fizemos várias

conversas.  Eu acho que  a  riqueza  deste  processo  de  conversa  que  nós  fizemos  nos

mostrou  a  importância  que  mesmo  às  vezes  na  divergência  temos  a  capacidade,  a

clareza de fortalecer a EBC e fortalecer o Conselho. Então, a conclusão da chapa da

Rita encabeçar essa chapa e da Evelin ser a vice-presidenta, as duas mulheres, vice-

presidenta, sociedade civil e Câmara, acho que é a primeira vez que em tese a sociedade

civil, como processo eleito, a Ima é sociedade civil, mas não participou de um processo

de eleição, mas é a primeira vez que a presidência do Conselho é assumida por um

processo que passou por eleição. Nós temos agora, no próximo começo do ano, uma

eleição de novos 5 Conselheiros. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase importante

do Conselho importante da EBC e eu queria desejar à Rita é a Evelin sucesso nessa

empreitada.  Dizer  que  a  gente  vai  estar  junto  nesse  processo,  nessa  construção  e

faremos deste mandato de 2 anos, eu acho que essa é uma questão que o mandato é de 2

anos, não de 4 anos, e que a gente vai construir de forma coletiva as ações aqui no

Conselho. Então, desejar à Rita, que está qualificada pela sociedade civil, por sua ação

pessoal, por seu conhecimento e a Evelin também, de onde vem, desejar às duas sucesso

nessa nova empreitada. E também eu queria, já que estou com a palavra, dizer, Ana, que

aprendi a te conhecer... Aprendemos a nos conhecer, a nos respeitar muito, a entender e

a olhar a EBC e o Conselho, cada um na sua visão e agradecer, muito honrada de ter

sido conselheira no teu mandato de presidenta. (APLAUSOS)

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO) – Bom,

já te disse muitas vezes que eu aprendi a te admirar muito, eu não te conhecia direito, te

conhecia em eventos e tal, mas tem minha admiração, Rosane, você sempre foi muito

leal comigo, durante esse tempo aqui. Eu queria só me despedir de vocês. Quando a

gente não tem o dom do improviso oral, eu acho que temos que ler, sempre é bom,

57



senão corre-se o risco de dizer bobagem. Amigas conselheiras, amigos conselheiros,

amigo e amigas  da Secretaria  Executiva,  caro Américo,  Diretor  Presidente da EBC,

demais diretoras e diretores, queridas empregadas e queridos empregados da empresa.

Formalmente  o  que  se  espera  de  um  pronunciamento  ao  final  de  mandato  é  uma

prestação de contas de ações que permita a visão do caminho percorrido. No meu caso,

um caminho de 4 anos, graças à generosidade das conselheiras e dos conselheiros que

me conduziram à presidência desse Conselho Curador até a data de hoje, mas ao fazer o

inventário sempre se corre o risco de personalizar ou atribuir a si mesmo realizações que

na  verdade  são  resultantes  de  iniciativas  e  decisões  colegiadas.  Muitas  vezes  essas

descrições tomam tempo, se tornam enfadonhas, quando esses momentos devem ser de

agradecimentos e de congraçamento com quem assume o mandato. Alternativamente

pedi à nossa Secretaria Executiva que preparasse um relatório por escrito das atividades

do  Conselho,  de  2012  a  2015.  Fica  como documento  de  consulta  para  uma futura

história do nosso Colegiado ou como material de consulta para pesquisadores, por que

não?  Ele  está  na  pasta  de  cada  um de  vocês.  Com relação a  esse  meu período  na

presidência, considero importante apenas dizer que em meu entendimento o Conselho

Curador  cumpriu mais um ciclo da sua história.  Iniciamos sob orientação da minha

querida  amiga  Ima que  de  maneira  pioneira  e  corajosa nos  conduziu  nos  primeiros

tempos. Foram tempos difíceis, tensos, em águas revoltas de construção dos alicerces do

colegiado, mas logramos continuar nossa singradura – para usar um termo náutico – e

cá estamos. Com o passar do tempo e mais bem estruturado, o papel do Conselho ficou

mais  claro  para  a  empresa,  para  a  sociedade  e  para  os  próprios  conselheiros.  Essa

definição tornou a atuação do colegiado mais qualificada e nossas resoluções cada vez

mais eficientes, gerando resultados práticos na programação dos veículos da EBC. Hoje

o Conselho é uma instância mais consolidada e influente do que na sua criação, com

certeza,  por  isso  mesmo  passamos  a  ser  mais  cobrados  pela  sociedade  civil,  que

enxergou no Conselho uma possibilidade de diálogo com a EBC, o que ele realmente é.

Isso se refletiu na entrada de Conselheiros indicados diretamente pela sociedade e numa

nova dinâmica que eles trouxeram para o colegiado, cada vez mais preocupada em ser

aberto à participação da sociedade. Desenvolvemos mecanismos de aproximação com a

sociedade,  com  temas  de  interesses  da  sociedade,  como  as  audiências  e  consultas

públicas,  os  roteiros  de  debate,  a  nossa  revista  eletrônica.  Mais  recentemente  a

realização  do  importante  seminário  sobre  modelo  institucional  da  EBC.  Também a

campanha que visa estimular a criação de conselhos curadores nas emissoras parceiras
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da Rede Nacional de Radiodifusão Pública, mas acho que precisamos avançar mais e

mais nesse particular, ou seja, nosso trabalho é levar o Conselho para a sociedade e

fazer  com  que  a  sociedade  se  aproprie  do  Conselho,  como  seu  porta-voz.  Nosso

compromisso  é  continuar  em  busca  de  mecanismos  mais  efetivos  de  participação.

Afinal, tudo que fazemos tem esse objetivo. Nesses 8 anos de existência, o Conselho

Curador  sempre  se pautou pela  capacidade  de  diálogo com a  diretoria  da  empresa.

Temos consciência que o nosso papel não é o de interferir diretamente na gestão da

EBC,  mas sim dar  diretrizes  para  o conteúdo produzido por  ela.  No entanto,  ainda

percebo  a  necessidade  de  fazer  convergir  as  agendas  do  Conselho  Curador  e  do

Conselho de Administração, pois, de fato, existem demandas que perpassam a atuação

dos dois colegiados e  que seriam otimizadas  se  nosso diálogo fosse maior,  ou se a

dinâmica  entre  os  conselhos  fosse  sistematizada.  Chega  ao  fim do  mandato  com a

certeza de que a grande causa que moveu minha vida profissional foi da comunicação

pública. Embora possamos adotar concepções e abordagens conceituais distintas sobre

os atributos que definem o Conselho público de rádio e televisão, parece não haver

divergência  a  respeito  dos  requisitos  mínimos  que  caracterizam  o  sistema  de

comunicação pública:  não pertence a  particulares,  é majoritariamente financiado por

dinheiro público, possui autonomia e independência política diante do Poder Executivo

e autonomia diante dos poderes econômicos, é um serviço não governável e sem ligação

com o governo, possui algum mecanismo de controle social,  com a participação da

sociedade.  A programação deve ser plural,  diversa, inovadora e programas com alto

éticos e de oportunidade e que oportunize espaços para discussão de temas de interesse

universal. O jornalismo deve ser imparcial e independente. Os conselhos convergem, as

dificuldades aparecem, obviamente, na aplicação desses princípios, e um desenho de

sistema de mídia pública. As diferentes experiências de sistemas existentes no mundo

mostram que não há um modelo único ou ideal.  Cada qual reflete as circunstâncias

históricas presente à época de sua construção e a história nos deu essa oportunidade.

Temos  o  privilégio  de  poder  por  em prática  esses  conceitos  e  ajudar  a  construir  o

sistema público de comunicação em nosso País. Por isso mesmo acho que chegou a hora

da EBC ganhar relevância para além deste grupo de pessoas que aqui está presente,

precisamos empenhar nossas energias para tornar seus veículos mais conhecidos pela

maioria  do  público,  fazendo  chegar  o  sinal  da  TV Brasil  aonde  ainda  não  chega,

melhorando o sinal das nossas rádios, fazer uma comunicação multimídia realmente

atraente e ligada com as novidades do mercado audiovisual. Nosso jornalismo deve ser
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inspirador  de  mudanças  sociais  e  um  estímulo  para  cada  cidadão  ter  acesso  à

informação necessária para repensar a realidade brasileira, da maneira mais democrática

possível.  É  preciso  que  deixemos  claro  qual  é  a  nossa  diferença  em  relação  a

comunicação privada e a  comunicação governamental,  mostrando a possibilidade da

convivência democrática dos 3 sistemas do universo da mídia brasileira, mas deixando

explícito qual é o nosso papel nesse cenário. E aqui nosso esforço constante para nos

afirmarmos como serviço público e não como serviço estatal. A esse respeito, entendo

que  é  importante  não  descuidarmos  da  problemática  sobre  os  eventuais  vícios  que

podem ser trazidos pela aproximação da EBC com a SECOM, no sentido de ameaçar

uma das essências da construção da comunicação: que é a sua autonomia. A hora agora

é  de  ganharmos,  de  fato,  os  lares,  as  televisões,  os  rádios,  os  computadores  e

principalmente a preferência da população brasileira para a comunicação pública. Isso

só  será  possível  se  trabalharmos  juntos,  direção,  Conselho,  sociedade  civil,

trabalhadores e trabalhadoras da empresa. A comunicação pública é uma consequência

do fortalecimento da democracia de um País, por outro lado, criamos a base para uma

sociedade justa, igualitária e sem preconceitos é também papel da comunicação pública.

Esse é o papel que todos nós esperamos da EBC. O Conselho Curador deverá continuar

sendo parceiro na construção da comunicação pública, mas estará sempre atento, com

total autonomia, que a lei nos 11.652 nos confere, para fiscalizar o cumprimento dos

objetivos  e  diretrizes  dos  seus  veículos.  Conselheiras  e  conselheiros  aqui  presentes,

queridos Conselheiros que estão ausentes, Daniel Arão, Maria da Penha, Murilo Ramos,

José  Martins,  João  Jorge,  Eliane,  que  nos  deixaram  recentemente,  mas  que  me

acompanharam durante a  maior  parte  do meu mandato.  A Ima é a  Heloísa,  minhas

parceiras de primeiras horas, a quem presto homenagem especial, fui vice-presidente da

Ima e hoje foi minha vice-presidente. Orgulho-me da relação de respeito, cooperação e

diálogo que mantive com todos vocês, creio que o que nos uniu não foi a semelhança de

nossas maneiras de pensar, mas o profundo respeito pelo modo de pensar dos outros. Na

pessoa do Américo, agradeço a todos os diretores e diretoras com os quais convivi ao

longo desses quatro anos. A presença de uma pessoa com espírito público como o seu e

com a biografia junto à comunicação pública, Américo, traz grande esperança e energia

positiva para tocarmos juntos esse barco. À Ouvidoria, nas pessoas do Lalo, Regina

Lima e ao José, o trabalho colaborativo entre nossos dois órgãos tem sido fundamental

nesse processo. Aos empregados e empregadas da empresa, tenho muita admiração pela

luta  com  vocês,  por  melhores  condições  de  trabalho,  por  um melhor  ambiente  de
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trabalho e principalmente pela maneira com que zelam para que a EBC não se afaste

dos  princípios  da  comunicação  pública.  À  minha  querida  Secretaria  Executiva

(Emocionada) (APLAUSOS) Muito obrigada a todos. Eu acho que eu vou continuar, tá?

(RISOS) Eu não quero deixar de agradecer a eles. À Secretaria Executiva, agradeço pela

paciência  que  tiveram para  atender  minha  torrente  quase  diária  de  solicitações,  de

informações, sou muito grata a vocês. Ao Guilherme, meu querido parceiro de todas as

horas, de constantes trocas de ideias sobre comunicação pública e sobre a vida, que me

acompanhou com toda sua atenção, suavidade e carinho, sua sensibilidade para lidar

com as  pessoas  é  emocionante.  Para usar  uma definição  da minha avó,  você  é  um

homem de  alma  feminina,  Guilherme.  Na  Mariana,  nossa  guerreira  pernambucana,

querida companheira, que formula e dá forma a todas as nossas questões de forma tão

competente, seu envolvimento com a causa pública é elogiável. À Priscila, que não está

aqui,  mas que nos inunda com sua juventude e  nos ensina novas linguagens,  novas

maneiras de comunicarmos, com um futuro brilhante pela frente, querida Raquel, sua

dedicação,  lealdade  e  zelo,  não  só  comigo,  mas  com  todos  os  Conselheiros  e

Conselheiras é comovente. Muito obrigada. Vocês já estão entre meus amigos fraternos

e têm meu afeto para sempre.  Uma menção ao Diogo Moisés,  Antônio Ibiondi,  sou

testemunha  do  espírito  público  dos  primeiros  secretários  executivos  do  Conselho,

agradeço imensamente a ajuda de vocês. Quero, por fim, desejar muito boa sorte a Rita

e a Evelin que passam a comandar o nosso Conselho a partir de agora e continuarão a

lutar por sua consolidação. Entendo que continuar não é repetir; continuar é avançar no

processo construtivo. Estou certa que saberão dar passos novos e inovadores. Estarei

firme ao lado de vocês na missão de qualificar a comunicação pública em nosso País.

Recorro a um verso do meu ídolo musical, Milton Nascimento e, com isso, homenageio

o Conselheiro, não sei se ele está aqui, o conselheiro Wagner Tiso, para me despedir.

“São só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. A

hora  do  encontro  é  também despedida”.  Muito  obrigado,  consegui  continuar,  muito

obrigado a todos”. (APLAUSOS) Então, agora é o seguinte, o próximo item da pauta é a

Mara Régia que vai dar um informe e depois a gente vai tomar café. Termo de posse da

senhora Rita de Cássia Freire Rosa, como presidente do Conselho Curador da Empresa

Brasil de Comunicação, na forma abaixo: aos 9 dias do mês de dezembro, do ano de

2015,  às  14  horas,  em ato  realizado  em Brasília,  Distrito  Federal,  na  presença  dos

senhores  e  senhoras  Conselheiros  e  Conselheiras,  foi  eleita  ao  cargo de  presidenta,

tomou posse nos termos do inciso 7 do artigo 17 da lei 11.652, de 7 de abril de 2008 e
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nos termos do artigo 24 do Regimento Interno do Conselho Curador, aprovado em 18 de

junho de 2015, como presidenta do Conselho Curador a senhora Rita de Cássia Freire

Rosa, brasileira e etc.. Assina o presente termo a empossada, juntamente com a senhora

presidente do Conselho Curador, Ana Luiza Fleck Saibro, que deixa a presidência do

órgão, após o ato de assinatura. Brasília, 9 de dezembro de 2015. Parabéns, Rita. Ela é

presidenta, eu sou presidente. (APLAUSOS)

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Bom, eu estava acostumada com a cadeira de vice, que é uma cadeira parceira...

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Você vai ver a diferença.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Agora eu estou meio desajeitada na cadeira de presidenta, mas eu quero falar com vocês

como presidenta, porque eu gosto muito dessa forma de afirmação de gênero, eu vou

falar  do  meu  coração.  A  Ana  me  deixou  muito  emocionada  com  esse  discurso

inspirador,  desafiador e me fez pensar no tamanho da responsabilidade que é sentar

nessa cadeira ocupada por você, Ana. Eu quero, já te disse e eu quero dizer e agradecer

a você, porque você nos mostrou e mostrou também para fora, com as interlocuções que

faremos , que existe uma possibilidade diferente de liderança, uma liderança tranquila,

mas firme, atenta  e que é  baseada na seriedade e na credibilidade.  Então,  você nos

inspira, abriu caminho e mostrou como a gestão do Conselho Curador pode contribuir

para o fortalecimento deste colegiado, da Empresa Brasil de Comunicação e do projeto

de mídia pública. Então, queria te agradecer por isso e por ter aprendido muito com

você e eu faço um esforço, daqui para frente, de dar continuidade e contribuir com a

possibilidade de ação que está sendo cobrada de mim e também pelos segmentos que

me  trouxeram  até  aqui.  São  responsabilidades  grandes  e  eu  queria,  após  esse

agradecimento  à  Ana,  agradecer  ao  Conselho  Curador  e  a  cada  conselheira  e

conselheiro.  Este  Conselho  foi  gradualmente,  fraternalmente,  progressivamente  me

conferindo responsabilidades, compartilhando uma forma de confiança e de liberdade

de trabalho que hoje me traz aqui a ocupar essa cadeira, como primeira presidenta que

vem da sociedade civil. E eu fiz questão de que a Rosane falasse, porque ela queria

mesmo fazer a defesa, inclusive da nossa chapa antes do processo de votação porque ela

simboliza para nós o diálogo permanente com os movimentos da sociedade civil no
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campo  da  comunicação.  E  com  ela  e  com  a  Evelin,  vice-presidente,  que  me

acompanhou na construção dessa chapa, ambas me acompanharam na construção dessa

chapa, eu queria agradecer também pelo processo que levou à construção de uma chapa

de unidade da sociedade civil, de um diálogo aberto, de consultas e diálogos que foram

feitas com conselheiras e conselheiros, que nos deu a segurança e a sustentabilidade

para apresentar a vocês essa possibilidade de sucessão, inclusive como nós vimos na

nossa votação, de conselheiros que disseram calma, estou chegando. Então, eu queria

agradecer a esse processo, mas eu queria pedir licença para vocês também para falar

desse lugar do qual eu falo como uma conselheira que vem da sociedade civil. Eu venho

da sociedade civil e no campo da sociedade civil, do movimento social, que no processo

que me formou era chamado, na verdade de movimento popular. Vem de um tempo de

intensa luta do movimento popular, por democracia no País e essa luta sempre esteve

relacionada com a luta por outra comunicação e isso, em tempos que não era possível a

gente  esperar  e  demandar  do  Estado  espaço  para  essa  comunicação,  porque  esse

movimento  popular  lutou  para  reconquistar  a  democracia  e  mesmo  depois  da

Constituição de 88, quando nós tivemos até um primeiro Governo em São Paulo, estou

lembrando  a  Luiza  Erundina,  porque  ela  também  é  uma  parceira  nessa  luta  pela

comunicação, eu me lembro do pensamento alternativo da comunicação do movimento

popular  que  nos  fez  pegar  pedaços  de  papel  e  botar  em ônibus  para  transformar  e

chamar  aquilo  de  jornal  de  ônibus,  para  transformar  cada  ônibus  num  espaço  de

comunicação e de mensagem. E depois também muita luta por acesso a informação, na

busca que esse movimento fazia por esclarecimentos da nossa história. Eu venho dessa

luta, quer dizer, eu falo, eu acho que aqui está um processo de luta pela comunicação

que vem desde aquele momento, em que a gente lutava também para acessar arquivos

de DOPS, esclarecer a história dos desaparecidos e é dessa história que eu venho e é

dessa história  que eu passei  a me dedicar ao processo de luta da comunicação,  aos

laboratórios que foram feitos durante todos esses anos, dentro do processo do Fórum

Social Mundial para fazer outra comunicação e para fazer outra luta pela comunicação,

que  levaram, aliás,  o  Fórum Social  Mundial  à  convocação da  primeira  Conferência

Nacional de Comunicação, ela foi feita ali, onde nós tivemos também o primeiro Fórum

Mundial de Mídia Livre, é um campo e uma história de construção que de lá para cá nós

temos movimentos que têm expressado essa luta e com os quais ao Conselho Curador e

a sua representação da sociedade civil têm que dialogar e eu quero que este lugar sirva,

realmente,  de  contato  com  esses  movimentos,  com  o  Fórum  Nacional  pela
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Democratização da Comunicação, que vem desse processo, com o Intervoz, que está

aqui representado, com a Rede Mulher e Mídia, são organizações que estão preocupadas

com este Conselho, que estão discutindo esse Conselho e que vão estar participando da

próxima audiência para sucessão de Conselho Curador,  porque estão comprometidas

com o projeto de comunicação pública, com o qual eu também estou comprometida.

Quero agradecer também à Rede da qual eu venho, que é a Rede Ciranda,  onde há

pequenos grupos e coletivos fazendo lutas por questões que precisamos e tenta trazer

para o ambiente, para os espaços da comunicação, desde as internacionais, os que fazem

a luta pela comunicação, informação sobre as lutas do povo palestino, do povo curdo,

nós tivemos como representante aqui recentemente, do povo Saharaui e do povo negro

que luta contra o genocídio, do movimento feminista. Isso é movimento social que está

preocupado com a comunicação, que me inspira e me enche com responsabilidade. Eu

queria,  após fazer  esses agradecimentos,  eu queria falar  com você,  Américo,  com a

empresa, sobre esse momento que o Conselho vai atravessar junto com você, 2 anos que

vêm  por  aí  e  que  nós  já  estamos  vivendo  esses  momentos  de  turbulências,  de

dificuldade, em que a mídia pública tem um papel muito importante, muito relevante na

defesa da democracia do Brasil. Esse papel tem que ser cumprido, tem que ser cumprido

com ajuda, com apoio, com a participação do Conselho Curador. Defender a democracia

implica  na  pluralidade  do  debate,  na  capacidade  de  trazer  análise  qualificada,  da

diversidade de vozes que contribuem para esse debate, jamais pode significar, e eu sei

que é o seu compromisso, e o Conselho quer te ajudar nisso, jamais pode significar que

se confunda a voz da EBC com a voz de Governo. Isso é um compromisso que nós

temos que levar junto, porque nesse momento todos estão preocupados com a nossa

democracia, todos e todas estão preocupados com a nossa democracia e nós estamos

vivendo um momento muito importante em termos de infraestrutura e do sinal que foi o

projeto  que  foi  apresentado  hoje,  de  nós  termos  a  multiprogramação,  de  nós

conseguimos levar o sinal para o Brasil. A vice-presidente Evelin é uma expert, dando

aula  sobre  esse processo.  Agora,  a  expansão dessa  infraestrutura  que  nos  leva  para

lugares  que  a  EBC  ainda  não  está  ela  precisa  não  pode  comprometer,  de  forma

nenhuma, o fato de que a mídia pública é uma mídia do nosso público,  do público

brasileiro e nós não vamos deixar que situações como essa que nós vimos hoje numa

mensagem para que o Senado quer saber qual é a posição da EBC neste processo e nós

queremos que o Senado saiba que existe um Conselho Curador aqui para defender o

conteúdo da EBC e nós queremos que a EBC possa ir a qualquer audiência e a qualquer
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debate para dizer que nós reafirmamos a nossa independência, nossa autonomia e eu

quero que o Conselho ajude nesse processo. A sua busca por relevância também, todas

as  escolhas  que  você  tiver  que  fazer,  que  sejam  pautadas  por  esse  compromisso,

compromisso da credibilidade, qualquer outro objetivo que pressione a EBC nas suas

escolhas, só podem afastar a EBC desse projeto de relevância. Então, nós vamos estar

junto com você, para que essas escolhas aproximem a EBC desse projeto de busca da

relevância.  Então,  eu queria  também falar desse lugar importante  que é o Conselho

Curador,  dentro  de  um  processo  de  luta  por  outra  comunicação  no  País,  pela

democracia,  pela  democratização  da  comunicação  no País,  porque nós  não estamos

apenas aqui exercitando o controle, a participação social no projeto EBC. O Conselho se

constrói também como modelo, modelo para outros conselhos, modelo para aquilo que a

gente gostaria que fosse o Conselho Nacional de Comunicação, um modelo que facilita

o diálogo de uma empresa com a sua sociedade não apenas pelos seus veículos, mas

pelo diálogo sobre seus conteúdos, a sua gestão, é uma oportunidade, uma honra e um

privilégio a gente estar participando de um colegiado que tem esse papel estratégico,

importante para o País. Portanto, eu acho que em qualquer lugar em que o Conselho

tiver  oportunidade  de  estar  dialogando  com  a  sociedade  e  que  a  sociedade  e  os

movimentos sociais estiverem fortalecendo, reconhecendo o papel do Conselho e que a

empresa  dialogar  e  assumir  compromissos  com relação  ao  Conselho  e  todos  esses

espaços vão nos ajudar a melhorar esse modelo para a sociedade, até que venha outra

comunicação democrática e ela vai vir, e ela vai vir, porque é para isso que nós estamos

aqui. É isso que eu queria dizer, do meu compromisso de, como Presidenta, trabalhar

com os Conselheiros e Conselheiras no apoio para viabilizar os processos e as decisões

que forem tomadas aqui, contem comigo para esse trabalho. Como diz a Ana Fleck, a

presidenta não tem poder de manipular orçamentos, de assinar nada e, no entanto, é uma

honra  tão  grande estar  nesse espaço e  eu remeto  de  volta  a  você,  Ana,  muito  pela

experiência que tivemos com você no comando. Isso valorizou e tornou essa cadeira

mais importante do que uma caneta que assina um orçamento, está bom? (APLAUSOS)

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL BRISOLLA – Eu vou ser muito breve, primeiro

eu preciso falar que a partir de agora nada de 3 horas de reunião sem lanchinho porque

eu estou passando mal aqui, meio zonza. Então, eu vou ser muito breve por causa disso.

Eu quero agradecer a Ana, a Rita e a Rosane pela oportunidade de assumir esse papel de

auxiliar  da  nossa  presidenta,  um  papel  que  eu  vejo  como  de  operária,  para  poder
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operacionalizar todas as nossas vontades e presenças, onde nós decidirmos estar, nas

lutas que nós decidirmos lutar  juntos.  Então,  essa é a minha intenção, é de colocar

minha força de trabalho à disposição do Conselho, espero poder retribuir todo o apoio

que vocês nos deram para a gente chegar até aqui. Obrigada. (APLAUSOS)

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) – Eu

quero fazer um agradecimento também e assumir compromissos aí de estar sempre no

diálogo com os trabalhadores, de aproximar também o Conselho Curador do processo

de discussão à medida em que for aberto isso para nós no Conselho de Administração e,

finalmente, agradecer à Secretaria, que no meu processo de vice foi fundamental e que

daqui para frente será um carro-chefe para o nosso trabalho. Quero agradecer a vocês,

tem gente ali emocionada se abraçando e eu quero agradecer à Secretaria e dizer conto

com vocês para essa caminhada.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Só queria, em nome da Direção

da EBC e nossa equipe aqui, primeiro agradecer muito à Ana. Eu já disse isso numa

reunião  do  Conselho,  que  antes  de  ser  convidado  pelo  Nelson  para  assumir

eventualmente  o  cargo  de  Diretor  Geral,  eu  consultei  alguns  amigos,  o  Lalo,  por

exemplo, que me disse uma frase que não me sai com a cabeça cada vez que temos as

reuniões aqui, que é “o Conselho Curador é a coisa mais importante da EBC, é a coisa

mais rica da EBC” e cada reunião que faremos  aqui tem demonstrado isso. E minha

disposição  e  a  disposição  de  toda  a  Diretoria,  é  de  trabalhar  em  parceria  com  o

Conselho.  Eu já  ouvi  várias  outras  versões,  também ouvi  “o  Conselho  é  a  joia  da

empresa”, mas também ouvi várias outras coisas que eu tento ignorar, para trabalhar

junto, em parceria. A Ana, conheci lá em Londres, quando eu estava fazendo mestrado e

foi supercompanheira nesse processo todo, em vários momentos eu a consultei, e queria

tomar a liberdade de consultar vocês da mesma forma, como os outros conselheiros em

determinados momentos e até fazer alguns aconselhamentos pessoais, quase, como é

que  eu  mudo  a  presidência  com Brasília  pra  outro  lugar,  enfim,  várias  coisas  que

discutimos nesse momento e uma coisa que sempre pautou a nossa relação foi numa

palavra chamada lealdade e ela sempre me lembrou disso e eu também, acho que fomos

superleais. Eu queria te agradecer muito, te dar os parabéns por tudo que você fez e

ainda vai contribuir muito com a gente, quero continuar te consultando. E eu acho que

essas  palavras  são  assim  chave,  nesse  processo,  parceria,  estamos  todos  aqui  para
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construir,  principalmente  a  empresa,  consolidar  a  empresa,  que  a  gente  sabe,  você

mencionou claramente, estamos no momento chave de várias coisas, temos que de fato

fazer  isso  aqui  acontecer,  mais  do  que  aconteceu  até  agora.  Avançamos  muito,

obviamente, não tínhamos uma coisa como essa, avançamos, foi feito muita coisa ao

longo  desse  período  todo,  mas  nós  estamos  num  momento  muito  importante,  que

precisamos tomar várias medidas juntos, trabalhar em parceria. Queria dar também os

parabéns. A Rita também nesse processo, consultei menos vezes, reconheço, do que a

Ana e a Evelin também, falamos bastante de várias coisas. Agradeço inclusive o apoio

aí a essa questão da multiprogramação, tenho as mesmas preocupações de vocês. O que

nós fizemos hoje aqui foi um acerto tático, na verdade. Nós não tínhamos, a empresa,

não tínhamos recursos para fazer a implantação da TV Digital, as torres em todas as

cidades. Tivemos oportunidade de trabalhar em conjunto com os Ministérios e vocês

repararam de  manhã,  quando eu  fiz  o  discurso  ali  para  receber  a  todos,  lembrei  o

Ministério  das  Comunicações  a  necessidade  de  termos  outros  canais,  até  para  nós

termos a nossa multiprogramação. Nesse momento o acerto tático é emprestar a nossa

programação para ter a TV Digital nessas cidades todas, para, lá na frente, conseguir os

outros canais e fazermos a nossa multiprogramação, a TV do Ministério da Cultura ter a

sua multiprogramação e foi super bem recebido pelo ministro, o que foi um ótimo sinal,

mas eu tenho exatamente as mesmas preocupações que todo mundo aqui sobre possíveis

implicações disso. Não detectei nenhum sinal de nada disso e alertei se isso acontecer.

Mas queria te dar os parabéns,  te desejar muito boa sorte juntos nesse negócio e  a

Evelin também e agradecer. Fico feliz pela decisão do Conselho, de forma consensual.

Muito obrigado. (APLAUSOS)

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Bom, eu assumo daqui para frente. Na verdade eu tenho a honra da minha primeira

convocação ser da Mara Régia, para falar do Comitê de Pró-equidade.

A SRA. MARA RÉGIA – Bom, a honra é nossa, enquanto coletivo aqui da empresa, de

estarmos justo apresentando esse troféu, conquistado recentemente pelo compromisso

da nossa  empresa  com tantas  questões  que  têm a ver  com a  alma  desse  Conselho,

quando  estamos  aqui  presenciando  a  terceira  geração  de  mulheres  na  frente  desse

Conselho Curador! Então, Viva Maria! (APLAUSOS) E eu queria dar um viva também,

esse é o selo Pró-equidade dessa edição quinta, nós estamos caminhando para a sexta.
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Eu achei muito bonito e queria dedicar a essa nova etapa aqui do Conselho, ao mesmo

tempo dedicar a nossa fala, no Conselho Curador, a todas as mulheres negras que por

laços de parentesco estão aí irmanadas com nossas irmãs, nossas parentes indígenas,

Letícia,  nosso Acre  no  coração.  Então,  eu  queria  aqui  saudar:  Marcela,  Erika,  Iara,

Priscila,  Fernanda,  Maria  Eliza,  Celi,  Sandra,  Eleninha,  Adrielen,  Katiana,  Kelly,

Débora, Eneides, Pauline, a Beatriz, a Paola, a Cristiane, Luciana, Juliana, Keila, Fátima

Estala, Katiane, Isabela, Aline, Camila e Josi, são as mulheres negras da EBC, merecem

o nosso aplauso.  (APLAUSOS)  Então assim, é rápido, gente, só para registro de uma

comunicação com a qual nós comemoramos a conquista do selo pró-equidade. Então,

tendo em vista a última reunião deste Conselho Curado, a entrega do selo Pró-equidade

de gênero e raça, no último 24 de novembro, para a EBC, numa cerimônia realizada

pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e diretos humanos e tendo em vista aind

o intuito de adesão da EBC à sexta edição desse programa, eu gostaria, rapidamente

então  de  ler  alguns  pontos  dessa  carta  que  foi  divulgada  a  nossas  empregadas  e

empregados,  mostrando um pouco do porque da  adesão da  EBC ao programa Pró-

equidade e  também da necessidade  de  sensibilização de  todos os  nossos  gestores  e

cargos de direção da empresa, aos temas da equidade, quanto às identidades de gênero,

raças e etnias. Acho que esse é o nosso compromisso maior e a EBC recebeu esse selo

Pró-equidade e parabenizamos todas e todos que contribuíram, direta ou indiretamente,

para essa conquista, que nos traz ainda mais desafios. Então, o selo é concedido a todas

as empresas que se comprometem com políticas de equidade, ainda que não tenham

alcançado plenamente esses objetivos. Na EBC a adesão ao programa pró-equidade de

gênero e raça ocorreu a partir da reivindicação das empregadas e empregados em acordo

coletivo. A partir dessa demanda, a gestão da empresa se comprometeu com o programa

em 2013, e criou o Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça, atualmente com integrantes

em Brasília, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, sob a minha coordenação, Mara

Régia aqui, essa rádio apaixonada que lhes fala. Queria até falar no rádio, queria falar

rápido como aquele cara da propaganda do remédio da dengue. Então, nesse primeiro

ciclo de trabalho, vale destacar o aumento da licença paternidade para 7 dias, a criação

de salas de amamentação e o lançamento de uma campanha contra o assédio moral e

sexual na nossa empresa, que contou inclusive com depoimento do nosso presidente

Américo,  que  assinou  com  a  sua  imagem,  essa  campanha  e  nós  agradecemos  e

reverenciamos essa iniciativa. O Comitê ainda colaborou para a realização de debates e

oficinas  sobre  temas  como  assédio,  violência  contra  as  mulheres  e  racismo.  Os
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integrantes do Comitê contribuíram para orientação de pessoas e encaminhamento de

processos que dizem respeito a denúncias de assédio sexual, moral e racismo, além de

terem apoiado o fortalecimento da Comissão de Ética. No processo de construção do

Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o Pró-equidade formulou e encaminhou sugestões

de ações afirmativas nos processos de seleção, promoção e progressão na carreira. Entre

outras atividades que a gente gostaria de mencionar,  está a participação de todos os

integrantes,  das  mulheres,  homens do Comitê  em atividades  de  capacitação interna,

ambientação de novos contratados e sugestão de coberturas sobre as temáticas de gênero

e raça.  No âmbito de combate à violência contra a mulher, o Pró-equidade da EBC

também  apoiou  o  projeto  da  construção  da  Casa  de  Atendimento  à  Mulher  em

Tabatinga, no Amazonas, tríplice fronteira. No próximo ciclo de atividades, o Comitê

vai realizar um censo interno para tornar mais visível a ocupação de cargos da empresa

por gênero, raça e etnia. Também trabalharemos em conjunto com a área de gestão de

pessoas  para  implementar  critérios  de  equidade  e  ações  afirmativas  nos  processos

seletivos  internos.  Outros  desafios  é  ampliar  o  número  de  apresentadoras  e

apresentadores negros e adequar os contratos celebrados pela EBC para que todas as

prestadoras de serviço também incorporem os princípios da equidade. Vamos trabalhar

ainda pela implementação de salas de amamentação em todas as praças. A gente conta

com todas  e  com todos para  a  continuidade  do nosso trabalho.  A desconstrução da

cultura e das práticas machistas, racistas e homofóbicas é uma responsabilidade de todas

e de todos nós. Seguimos em busca de um ambiente de trabalho livre do assédio, do

desrespeito e da desigualdade. Que assim seja. Viva Maria! (APLAUSOS)

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Obrigada, Mara Régia. Bom, parabéns à empresa por isso e nos casos de assédio moral

e sexual, nós nos somar com a empresa aí, para que os casos não sejam admitidos e, se

ocorrerem,  que  sejam punidos.  Eu  queria  convidar  conselheiras  e  conselheiros  que

permanecerem,  que  não  tiverem  correndo  para  pegar  o  avião,  nós  vamos  fazer  a

despedida da Ana e também comemorar a nossa posse, esse processo de eleição, no café

Daniel Briand, na 104 norte. Saindo daqui já vamos para lá. E eu queria passar, então, a

palavra para a EBC para os informes da direção da EBC.

O SR. AMERICO MARTINS (Presidente da EBC) – Bom, rapidamente. Um foi esse

que  eu  mencionei  há  pouco,  e  alguns  conselheiros  estava  aqui  de  manhã,  sobre  a
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questão da multiprogramação, que nos permite levar a nossa programação para todas as

cidades  com  mais  de  100  mil  habitantes  junto  com  outros  Ministérios.  O  Pola  já

mencionou  o  seminário  de  programação  das  Tvs  públicas  que  teve  lugar  ontem  e

segunda-feira, estive presente. É uma linha de financiamento muito importante para as

TVs públicas. Estamos trabalhando muito próximo à Ancine, para tentar conseguir fazer

com que esses recursos atendam da melhor forma as TVs pública e a Ancine, queria

registrar, está sendo muitíssimo aberta para essa negociação com a gente e essa linha

passa a ser prioritária para nós, dada a questão do orçamento, inclusive. Semana passada

estive na China, num evento organizado pela Xinhua, que é a agência de notícias da

China. Era uma cúpula de mídia dos países do BRICS, tinha representantes de todos os

5 países, grandes empresas de todos eles, Rússia Today, que foi mencionada hoje aqui

várias  empresas  chinesas  e  discutimos  justamente  essa  questão  de  novas  visões  do

mundo e como podemos fazer uma cobertura melhor desses países dos BRICS que nós

não conhecemos profundamente, parte da minha apresentação lá foi justamente isso, a

questão dos 5 países criarem um bloco econômico, mas não ter grandes afinidades ou

interesses.... Interesses até tem, e afinidades também, mas não trabalhar muito com o

bloco cultural e a questão da mídia e saíram 6 propostas concretas lá que vão permitir

treinamento,  troca  de  profissionais,  troca  de  conteúdo,  várias  coisas  que  são

interessantes. Eu farei um relatório e passarei para todos os senhores sobre as intenções

desses  países  dos  BRICS e  essa  cúpula  vai  acontecer  todos  os  anos.  Mencionamos

também o fim da greve, ótimo, vamos avançar a partir daí. Bom, selo Pró-equidade está

aqui. Bom, vamos fazer agora, semana que vem a 10ª Reunião do Comitê de Rede, que

é muito importante, temos aqui alguns dirigentes de emissoras que passaram por aqui

hoje, de emissoras públicas, que vão participar, vão discutir nossas principais atuações

para o ano de 2016, onde temos coisas tão importantes como Olimpíada,  eleições e

tudo. Vamos fazer também no dia 15, um dia antes da reunião com o Comitê de Rede,

um seminário sobre a migração do padrão analógico para o digital, que fizemos para o

funcionário, coisa que ganhou peso, pessoal do Ministério das Comunicações vai estar

aqui  e  vamos  abrir  a  todos  os  funcionários  e  convido  a  todos  os  conselheiros  que

puderem participar para entender riscos, acertos, para as pessoas entenderem melhor

esse processo de migração.  E ganhamos um prêmio de desempenho funcional,  cuja

cerimônia será realizada no dia 17 de dezembro aqui e o prêmio tem o objetivo de

valorizar as ações de melhoria e atuação funcional dos empregados. É isso.
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A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Bom, então,  vamos encerrar  essa  sessão.  Vamos tirar  uma foto?  Uma colocação da

Akemi.

CONSELHEIRA  AKEMI  NITAHARA  SOUZA  –  Bom,  hoje  não  tivemos

oportunidade de ouvir o relato da Ouvidoria, mas eu gostaria de pontuar aqui algumas

questões, elogiar o trabalho da Joseti, mais uma vez primoroso e agradecer a colocação

que ela fez na...  Teve uma coluna da Ouvidoria sobre a greve, o papel da greve em

divulgar ou não a própria greve. E não foi feito a contento, teve uma matéria assim bem

por alto e eu gostaria de ressaltar essa questão da nossa greve que era importante até

para  justificar  para  os  nossos  telespectadores,  ouvintes  e  tudo  mais.  Devia  ter  um

banner, alguma coisa no site falando: “Olha, os funcionários estão em greve, por isso a

programação está um pouco prejudicada”. Ter algum tipo de informe para deixar claro

isso e não foi feito, a Joseti bem pontuou. E outra questão que veio pela Ouvidoria e

está  influenciando  muito  os  nossos  trabalhos,  na  Agência  Brasil  Estamos  passando

muito por isso é a questão do direcionamento editorial da pauta e até das edições das

matérias  que  temos  sofrido.  Ela  coloca  no  relatório  uma edição  de  uma sonora  da

ministra Carmen Lúcia que foi bem contundente, fazendo referência àquela fala do Lula

da campanha de “a esperança venceu o medo” e colocaram só o finalzinho “o escárnio

venceu o sinismo”.  Então,  ficou descontextualizada a  frase inteira  e  isso,  enfim,  na

minha opinião, tem um certo direcionamento governista nesse caso e na Agência nesse

momento,  Estamos sofrendo muito com isso também, principalmente nas edições.  A

gente recebe vários relatos de repórteres que têm visto suas matérias sendo modificadas

e depois tem a reclamação de que está muito governista. Enfim, só pontuar isso, porque

precisamos realmente discutir essa questão editorial e essas interferências, não sei se

propositais ou de quem vem essa orientação, mas o fato é que está acontecendo, tanto

que o senador veio pedir explicações para a empresa sobre essa questão. Ok? Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA) –

Obrigada, Akemi. Nós temos aí pendente uma conversa do Conselho com a Direção de

Jornalismo e eu acho que é uma oportunidade para estar tratando disso e também queria

dizer  à  Ouvidora  que  nós  vamos  contar  com você  muito,  ainda  mais  no  processo

proposto pela Ana Fleck, de fazermos reuniões temáticas. Então, acho que nós podemos
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trabalhar junto na construção das pautas. Quero saber se eu posso encerrar? Então, está

encerrada a reunião. (APLAUSOS)
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