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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 13 - 08.04.13
EXTRAORDINÁRIA

Data : 08 de abril de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião n° 11 - 25.03.2013 - APROVADA

1. INFORMES

1.1 Sobre o tombamento do Ed. "A Noite".

O diretor-geral da EBC, Eduardo Castro, comemorou com os empregados
das Rádios no Rio de Janeiro o tombamento do edifício A Noite, sede da
Rádio Nacional, aprovado nesta quarta (3/4), na reunião do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (Iphan). A votação foi unânime e o prédio foi incluído
tanto no livro de Tombo Histórico quanto no de Belas Artes. O Edifício A
Noite, um prédio de 22 andares, em estilo Art Déco, abrigou os famosos
estúdios da Rádio Nacional efoi cenário para os maiores sucessos da
época. O local será transformado em museu da Rádio Nacional. O Diretor
Presidente destacou a importante participação do Diretor Geral neste
processo e deu parabéns a todos que também participaram.

1.2 Sobre redesenho da Estrutura da EBC.

A Secretaria Executiva informou que, a proposta de quantitativo de cargos
comissionados será encaminha à aprovação da DIREX na próxima semana.
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A partir dessa aprovação, será elaborado o documento a ser enviado ao
DEST, órgão responsável pela análise e autorização.

1.3 Sobre a absorção das atividades da ACERP.

O Gerente do Projeto, Rogério Rabelo, informou que está trabalhando no
escopo do projeto e que identificou 06 (seis) grandes frentes:
- Recursos Financeiros

- Recursos Humanos (celetistas, estagiários)
- Recursos Patrimoniais

- Recursos de Tecnologia
-Atividades Finalísticas (produtoras)
- Contratos Administrativos

Dentre as 06 (seis) frentes de trabalho, serão priorizadas, inicialmente, as
questões finalísticas e recursos humanos. Rogério Rabelo solicitou aos
Diretores a indicação dos nomes dos interlocutores de cada área e informou
que foi enviado um ofício para a ACERP solicitando também a indicação de
um interlocutor.

. A Diretora de Jornalismo informou que A TV Brasil é ganhadora de mais
um prêmio. Desta vez a honraria veio do Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas (CEAP) com o Camélia da Liberdade Ação
Afirmativa, Atitude Positiva, categoria Veículo de Comunicação. A emissora
foi contemplada em reconhecimento à primeira temporada do programa
Nova África, exibida pela primeira vez em 2009 e produzida pela Baboom
Filmes.

2. PROPOSIÇÕES

2.1 Para aprovar a Norma de Auditoria Interna - NOR 901. Retirada de Pauta
para ajustes.

2.2 APROVADO o Termo Aditivo de prorrogação do contrato
EBC/DIJUR/COORD-CD n° 1051/2012, referente à prestação de serviços
da empresa A. Freire Filho - ME para a série "Arte do Artista", de 08/06/13
para 30/09/13, sem gerar ônus para a EBC e nem prejuízos para a grade de /
programação.

2.3 Para aprovar Termo Aditivo de prorrogação do final do contrato de 09/05/13
para 31/08/13, de prestação de serviços da empresa Comunicação
Alternativa Ltda. - COMALT, para a série "TV e Grandes Autores", sem
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gerar ônus para a EBC e nem prejuízos para a grade de programação.
Retirada de Pauta, distribuir o contrato para análise dos Srs. Diretores,
enviar um Parecer da Programação.
A Reunião foi encerrada às 13h00.

NELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente
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-Diretor Gera
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NEREIDEBEIRÃO
Diretora de Jornalismo
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Diretor de Produção - substituta
Portaria-Presidente 162/2013
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YOLE MARIA DE IVIENDONÇA
Diretora da Vice-Presidência de

Gestão e Rejacionamento

GONÇALVES
Serviços

ICENTINE

Diretor de Administração e Finanças


