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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 11 -25.03.13
EXTRAORDINÁRIA

Data: 25 de março de 2013
Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião n° 09 - 11.03.2013-APROVADA

1.

1.1

1.2

1.3

INFORMES

Sobre adiamento da reunião executiva da ULAN para o mês de junho e
escolha da data.

O Diretor Eduardo Castro informou que estava previsto para os dias 25 e 26
de abril a realização de reunião da ULAN nas dependências da EBC, aqui
em Brasília, da qual participam entre 15 e 20 pessoas de diversos países e
que pretendem postergar para o final do semestre, tendo em vista as muitas
mudanças pelas quais a EBC passa no momento. A nova data ainda não foi
escolhida, devendo ocorrer provavelmente no mês de junho. O Diretor
Presidente lembrou que, neste período, ocorrerão a Copa das
Confederações e a Jornada da Juventude.

Sobre proposta da Estrutura a ser encaminhada ao DEST.
A Secretária Executiva Silvia Sardinha informou que até a 1a quinzena de
abril estará concluída a proposta de estrutura para ser encaminhada ao
DEST. Foi construído um organograma "declarado" com a participação de
todas as áreas. Silvia disse que encontraram várias irregularidades no nível
das coordenações. Nesta semana estão previstas reuniões com os
Diretores e o Presidente.

Sobre situação dos
Planejamento.

RJU's cedidos à ACERP
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O Diretor Geral informou que foram realizadas reuniões com a Diretoria da
ACERP para tratar da situação dos RJUs - delimitar qual a quantidade de
empregados nesta situação - e elaborar proposta para verificar a
possibilidade deles trabalharem com a EBC sob os mesmos parâmetros da
ACERP. Estes empregados estão concentrados em maior número no
Maranhão. No Rio a quantidade é muito menor. O Diretor de Administração
e Finanças informou que fez um levantamento dos números com o Sr. Caio
da ACERP: 5 no DF, 69 no RJ e 177 no MA. O Diretor Vicentine disse que
não se pode dar nenhum passo em relação ao Ministério do Planejamento
sem antes definir quantos servidores devem permanecer na EBC. Disse
que antes de tudo não é um problema da EBC; a EBC é dependente do
orçamento da União e que não faz sentido ressarcir a própria União. O
assunto vai ser analisado na próxima reunião da DIREX.

1.4 O Diretor Eduardo Castro relatou que recebeu na semana passada um e-
mail relatando problemas do prédio onde funcionava a rádio MEC; um
prédio muito antigo. O Diretor solicitou reunião com os empregados para
conversar sobre o assunto; para mudar a rádio de prédio, é necessária
organização estratégica, processo que começou em fevereiro de 2012, e
que esperavam concluir em outubro de 2012. Neste ínterim houve vários
atrasos e os empregados trabalhavam em situação de desconforto muito
grande, tendo que trabalhar com o barulho de britadeiras das obras em
volta, 3 prédios caíram por perto e houve um incidente com um aparelho de
ar condicionado. Com tudo isto, os empregados começaram a se sentir
desconfortáveis, mas é necessário ressaltar que o problema do prédio não
é estrutural e sim de conforto. Na sexta feira uma Procuradora avisou que
iria solicitar o lacramento do prédio. Como já estava tudo providenciado, a
mudança foi feita no final de semana. A transição foi feita sem que o público
percebesse, tudo correu muito bem. Permaneceram no prédio apenas bens
de valor histórico. O Diretor Presidente acompanhado da Diretora Yole
entende que é melhor o prédio ser fechado para iniciar as reformas e que
devem valorizar junto ao Ministério Público Federal o fato da mudança ter
sido realizada em tempo tão rápido e com tudo funcionando perfeitamente
nas 3 rádios. Foi bom para o moral da Rádio MEC. Tudo isso prova que a
EBC sabe e pode fazer as coisas. A questão toda é acreditar. O Diretor
Presidente parabenizou a todos.

1.5 O Diretor Presidente informou estar preocupado com o fato de 70% dos
recursos previstos para o semestre, para passagens, já ter sido gasto.
Como o Jetro não foi abastecido com os valores previstos para cada
Diretoria, solicitou a colaboração de todas as áreas para reduzirem as
viagens ao mínimo possível. Disse que talvez seja necessário rever os
valores destinados a cada Diretoria. O Diretor Rogério Brandão questionou
sobre as passagens que devem ser emitidas para os convidados de
programas, disse ser necessário rever os valores destinados a DIPRO. A
Diretora Yole sugere revisitar a Norma e os valores para cada área e
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critérios para flexibilização dos prazos em casos de urgência. O
Superintendente Ricardo Negrão lembrou as mudanças que devem ser
feitas no sistema em razão das mudanças no organograma.

1.6 O Procurador Jurídico informou que a EBC foi notificada pelo MPT sob
a alegação de possíveis contratos de terceirização na área jornalística. A
EBC tem 10 dias úteis para responder. O Jurídico já tem uma minuta
elaborada que deverá ser encaminhada na terça feira.

2. OUTROS ASSUNTOS

Concurso Público

O Diretor de Administração e Finanças comentou que a questão do
concurso é um problema para a EBC, importante, grande e urgente.
Informou que poucas medidas foram tomadas de janeiro a março. A
Diretoria pretende apresentar uma proposta de cronograma até 15 de abril.
Para isso é necessário ter definido claramente os perfis, quantidade e local
das necessidades de pessoal para, num cronograma otimista, iniciar as
contratações em novembro. A Comissão de concurso precisa das
definições e insumos das áreas para dar encaminhamento. Para
substituição dos FCCs, RJUs, e cargos para uma visão de futuro. O Diretor
Vicentine definiu o prazo de 02 de abril para que os Diretores ou alguém
designado por eles enviem as solicitações à DIAFI informando a definição
dos perfis, localização e quantitativo.

Centro aberto de mídia

Para a Copa das Confederações e Olimpíadas os jornalistas não
credenciados terão à sua disposição um espaço para atuarem. A Diretora
Yole recebeu convite para visitar o Forte de Copacabana e sugere que o
Superintendente Roberto Gontijo seja o representante da EBC, uma vez
que conheceu o Centro Aberto de Londres.

Contratos com vencimento até junho de 2013.

O Diretor Presidente solicitou que todos os contratos com vencimento até
junho de 2013 sejam trazidos à DIREX. Reforçou que todos estes contratos
já deveriam estar em processo de negociação, com antecedência
necessária para ser tratado com conforto pela DIREX. Solicitou também
que os contratos que serão analisados pelo CONSAD sejam enviados com
02 (dois) meses de antecedência e disse que gostaria de levar todos os
processos de uma vez só.
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. O Superintendente de Comunicação e Multimídia informou que o site das
Rádios está pronto e em testes.

A reunião foi encerrada às 11:54 h.

NELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente

JOSÉ EDUARDO GfSJRO MACEDO
DireforGéralí

NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

ROJGÊRIO BRANDÃO
Diretor de Píodução
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YOLE IVJARIA DE MENDONÇA
Diretora da Vice-Presidência de

Gestão e Relacionamento
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JOSÉ VICENTINE
Diretor de Administração e Finanças

ANTONKK^yflLOS GONÇALVES
Diretor/de Negócio e\Serviços


