
Pelo fortalecimento do Conselho Curador da Empresa Brasil de 
Comunicação

Plataforma de candidatas/os da sociedade civil

Está em Consulta Pública, até o próximo dia 12 de setembro, o processo de 
indicação para duas vagas ao Conselho Curador da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC).

Criada em 2008, a EBC é a empresa pública de comunicação responsável 
por gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais, incluindo a TV 
Brasil, a TV Brasil Internacional, sete rádios (Nacional AM e FM de Brasília, 
rádio MEC AM e FM e rádio Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia 
e Nacional do Alto Solimões), duas agências de notícias (Radioagência 
Nacional e Agência Brasil) e um portal na internet.

A Lei que criou a EBC estabeleceu também a criação de um Conselho 
Curador com participação da sociedade civil, como órgão responsável por 
zelar pelos princípios e objetivos da Empresa, deliberar sobre o 
planejamento anual proposto pela Diretoria Executiva, bem como pela linha 
editorial de programação proposta, devendo manifestar-se sobre a sua 
aplicação prática.

Entendemos que, por ser o espaço de participação social dentro da 
estrutura administrativa da EBC, o Conselho Curador tem um papel 
fundamental na defesa do sistema público de comunicação, na preservação 
da autonomia e independência da empresa, garantindo sua relação com a 
sociedade e na priorização do interesse público nos rumos assumidos pela 
empresa.

Diversas ações recentes refletem, de modo emblemático, a importância do 
papel central exercido pelo Conselho Curador. A definição de uma política 
para exibição de conteúdo religioso nos veículos da emissora pública foi 
fundamental para um amplo diálogo com a sociedade e para a afirmação 
das finalidades do órgão.



Outra ação importante do Conselho foi a exigência de um novo plano de 
trabalho para a emissora em 2011, a partir de debate sobre a proposta 
apresentada pela diretoria da empresa. Ações como a busca pelo não 
contingenciamento de recursos para 2012 em diálogo com o Ministério da 
Fazenda e a definições do novo manual de redação e das diretrizes para 
cobertura eleitorais mostra a relevância da atuação de conselheiras e 
conselheiros.

Por isso, acreditamos que é fundamental reforçarmos a participação social 
no Conselho Curador da EBC, garantindo a diversidade e pluralidade da 
sociedade brasileira. 

Neste sentido, um conjunto de entidades da sociedade civil se articularam 
para apresentar um conjunto de princípios, propostas e perfis de 
candidaturas ao Conselho Curador da EBC, que são apresentados abaixo.

Buscamos também com essa carta ampliar a participação da sociedade civil 
no processo de consulta pública, que foi prorrogada até o próximo dia 12 de 
setembro.

Podem participar do processo entidades da sociedade civil da área da 
comunicação, cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio 
ambiente, entre outras, além de entidades classistas e sindicais. Sendo 
vedada a participação de partidos políticos ou instituições religiosas ou volta 
disseminação de credos.

Cada entidade pode indicar até duas pessoas para o Conselho Curador, 
sendo necessário enviar uma série de documentos previsto no edita 
disponível no site http://www.conselhocurador.ebc.com.br/consultas-
publicas .

Princípios

A comunicação pública deve ser um espaço de participação efetiva da 
sociedade na sua gestão e programação. Embora a participação seja 
importante também nos demais serviços relacionados à área de mídia, a 
comunicação pública deve ser o local por excelência onde devem ser 
experimentados e aprimorados métodos participativos e coletivos de 
tomadas de decisão.

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/consultas-publicas
http://www.conselhocurador.ebc.com.br/consultas-publicas


A Empresa Brasil de Comunicação, principal ente na construção do sistema 
público no Brasil. deve preservar a sua autonomia e independência frente a 
governos e ao mercado, ao mesmo tempo em que deve ter garantido um 
volume de recursos suficiente para a sua sustentabilidade.

A EBC deve, em seus conteúdos, refletir as demandas de informação, 
expressão, educação e acesso à cultura do conjunto da sociedade brasileira, 
tendo informações das diversas regiões do Brasil, estimulando e dando 
espaço à produção independente e valorizando os direitos humanos.

Propostas: 

Fortalecimento do sistema público

- Defender que a EBC seja um ator catalisador, no âmbito da discussão 
sobre um novo marco regulatório para a área das comunciações, do debate 
sobre a regulamentação da complementaridade dos sistemas privado, 
estatal e público.

- Pautar a necessidade de melhoria do sinal e ampliação do alcance dos 
veículos da EBC tanto nas plataformas analógica quanto digital. No caso 
desta, apoiar que o Conselho Curador retome as discussões para a 
implatação do Operador de rede da TV Pública digital; 

- Propor que a EBC e o Conselho Curador contribuam na construção do I 
Fórum de Comunicação Pública.

Atenção às emissoras públicas estaduais

- Propor que o Conselho Curador estabeleça diálogo com as emissoras 
públicas estaduais, no sentido de incentivar a criação de órgãos 
semelhantes nessas emissoras, em especial aquelas que compõem as redes 
de TV e rádio coordenadas pela EBC.



- Lutar para que o Conselho Curador discuta também temas relativos às 
emissoras públicas estaduais que compõem as redes de TV e rádio 
coordenadas pela EBC. 

Fortalecimento do Conselho Curador e da gestão participativa na EBC

- Promover o debate sobre o método de renovação do Conselho no sentido 
de reforçar o caráter público da composição por meio da garantia de 
procedimentos que afirmem a primazia das indicações da sociedade sobre a 
escolha do governo federal;

- Contribuir para que o Conselho Curador possa ampliar progressivamente o 
escopo de sua atuação dentro do que prevê a Lei 11.652, de modo a 
efetivamente zelar pela observância dos princípios e objetivos previstos na 
norma. Neste sentido, o órgão deve acomapanhar e opinar sobre todos os 
temas que digam respeito ao alcance desses objetivos, o que vai desde as 
decisões estratégicas até as de programação, passando pela política de 
distribuição e financiamento.

- Acompanhar as decisões do Conselho de Administração da EBC, além de 
defender a inclusão do Conselho Curador no monitoramento da implantação 
do Planejamento Estratégico, bem como de sua revisão.  

- Ampliar a interlocução do Conselho Curador com a sociedade, promovendo 
audiências e debates em todos os estados, além de criar uma plataforma 
plataforma de diálogo na internet, para possibilitar novas formas de 
interação com a sociedade.

- Defender a necessidade de ampliação do corpo técnico do Conselho 
Curador, como forma de apoio aos trabalhos desempenhados pelos/as 
conselheiros/as;

- Pautar a necessidade de fortalecimento das Câmaras Temáticas do 
Conselho Curador, dotando-as de estrutura para o cumprimento das suas 
funções.



Financiamento

- Defender junto ao Governo Federal e ao Congresso a ampliação do 
orçamento destinado à EBC, e lutar contra contingenciamentos do Governo 
Federal. O orçamento deve ser o mais vinculado possível, a fim de evitar 
variações anuais dependentes do Ministério do Planejamento ou da 
Presidência da República.

- Somar forças para liberar os recursos da Contribuição para o Fomento à 
Radiodifusão Pública, atualmente bloqueados em razão de uma contenda 
judicial;

Valorização dos/as trabalhadores/as da EBC

- Pautar a importância do Conselho Curador discutir as condições de 
trabalho dos/as funcionários/as da EBC e buscar o permanente 
aperfeiçoamento do quadro trabalhista, em especial por meio dos concursos 
públicos, não permitindo formas de contratação precárias e o desacordo 
com as regulamentações específicas dos seus quadros. 

Diálogo permanente com a sociedade civil

- Criação de ferramentas de comunicação e diálogo permanente das 
conselheiras e conselheiros com o conjunto da sociedade civil, de forma a 
construir coletivamente posicionamentos em temas debatidos no Conselho 
Curador;


