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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 10 - 18.03.13
EXTRAORDINÁRIA

Data : 18 de março de 2013
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
Horário: 09h00 às 12h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião n° 08 - 04.03.2013 - APROVADA

1. INFORMES

Sobre os guias de Gerenciamentode Projetos de Software, de Desenvolvimento e de
Contratação de Desenvolvimento de Sistemas (Ações do PDTI A3, A4, A6, A8).
O Superintendente de Comunicação e Multimídia, Ricardo Negrão, informou sobre
as ações do PDTI que envolvem 4 ações e 3 documentos que informam como a
EBC contrata sistema / como escrever / como desenvolver / fazer internamente. A
idéia é otimizar o andamento dos processos. O Diretor Geral informou que na
próxima reunião do CTIC, que é a última reunião do trimestre, será feito um
levantamento em conjunto SUSUP/SUCOM, para verificar como está o andamento
das compras.

O Diretor Presidente deu as boas vindas aos novos dirigentes, nomeados na última
reunião do CONSAD, Yole Maria de Mendonça e Antônio Carlos Gonçalves.

A Diretora de Jornalismo informou que o Núcleo de Programas Especiais será
transferido para a redação do Venâncio 2000 na próxima quinta feira. Nereide
Beirão falou também sobre a data de estréia do Repórter Brasil, que deve ser
discutida, o cenário está pronto e ainda falta o videowall.

O Diretor Presidente informou que a EBC ganhou em Ia instância o processo em
que o SindiTelebrasil contesta a cobrança da Contribuição para Fomento da
Radiodifusão Pública (CFRP). Disse que conversou com o Diretor Técnico da
entidade, Eduardo Levy, e que este comentou que a tendência é haver recurso à
segunda instância. O Procurador Jurídico informou que existe uma possibilidade de
debate positivo no STF - contribuições vinculadas.
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O Diretor Presidente informou que participou de uma reunião com a Direção da
ACERP e que Sylvio Andrade, Presidente do Conselho daquela instituição,
demonstrou grande preocupação com a questão do fechamento das contas da
ACERP neste ano. O cronograma de absorção pela EBC permitiu a redução do
déficit projetado pela direção da entidade pela metade. O Presidente comentou que
seria interessante conseguir fazer em abril e maio o que estava previsto fazer até o
final de junho, assim como escalonar as cerca de 300 pessoas previstas para serem
dispensadas no segundo semestre. Nelson Breve disse que vai designar uma pessoa
para ficar em contato direto com todas as áreas e que é uma situação delicada e que
se devem dimensionar os custos para encaixar dentro do orçamento estabelecido,
que está apertado. Embora o Congresso tenha preservado 100% do que foi proposto
não será fácil escapar dos cortes que deverão ocorrer nas próximas semanas. Além
disso, a EBC tem pouco tempo para redimensionar seu pessoal e solicitar um
acréscimo de pessoal ao DEST.

A Diretora Yole Maria de Mendonça se apresentou e disse que espera contribuir
com a empresa. O Diretor Presidente disse que ela ter aceitado vir trabalhar na EBC
já é uma grande ajuda.

2. PROPOSIÇÕES

2.1 AUTORIZADO o início do processo de contratação dos serviços de aferição
eletrônica de audiência de televisão por meio da tecnologiapeoplemeter em 6 praças
(Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Porto Alegre, Distrito Federal,
Grande Salvador, Grande Fortaleza), que contemplam o serviço regular de audiência
TV aberta realizados pelo IBOPE. O valor total da despesa é de R$ 1.899.538,40,
sendo R$ 1.457.770,99 do item "Outros Serviços de Terceiros - Desempenho de
Audiência" e o restante do item "Pesquisa Qualitativa de Opinião Pública -
SUPROG/DIGER".

2.2 Para autorizar a contratação de prestação de serviços de produção de conteúdo
jornalístico para a TV Brasil pela RNCP - TV com a Rádio e Televisão Educativa
do Paraná. R$ 300.000,00. Retirado de pauta para reformular e sustentar o

contratação. O Diretor Presidente solicitou à Diretora de Jornalismo
distribuir a memória para a Diretoria entender melhor como é o processo. O Diretor
de Administração e Finanças questionou seo formato do contrato estáadequado.

2.3 Para autorizar a contratação de prestação de serviços de produção de conteúdo
jornalístico para a TV Brasil pela RNCP - TV com a Fundação de Teleducação do
Ceará - FUNTELC. R$ 300.000,00. :etirado de pauta para reformular c -^
sustentar o processo de contratação.

2.4 AUTORIZADA prorrogação do prazo de vigência, para o período de 01/04/2013 a
30/06/2013, não onerosa, do contrato de prestação de serviços de produção, firmado
com a empresa Kinotv Ltda., da série "O Brasil de Darcy Ribeiro", com a
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observação de que seja feito controle diário ou semanal para que não ocorra outro
atraso. O aditivo estende o prazo para a entrega e também para o pagamento.

OUTROS ASSUNTOS

Apresentação do Layout da Agência Brasil.

Apresentação do Layout da Área Restrita.
O Superintendente de Comunicação e Multimídia fez apresentação do Layout da
Agência Brasil e da Área Restrita. Disse que foram feitos estudos e entrevistas
internas, colhendo as mesmas informações para a Agência Brasil e a Área Restrita.
A EBC ganha em conhecimento de quem usa o nosso material e consegue controlar
o que é usado do ponto de vista corporativo. O Diretor Presidente parabenizou o
projeto, a SUCOM e o jornalismo. Parabenizou também o projeto sobre a cantora
Elis Regina.

Apresentação de Relatório Mensal de Infraestrutura, Atendimento e Devei.
O Relatório foi entregue aos Diretores.

O Gerente de Operações Regionais do Maranhão perguntou sobre as vinhetas de
abertura para o jornal local e foi informado de que não há tempo hábil. Foi sugerido
tirar foto aqui de Brasília e enviar uma^Iotagem para Sjão Luis.

A Reunião foi encerrada às 12:

JOSÉ ~DUARDOt&
liretor Geral

MELSON BREVE DL

Diretor-Presidente

NEREIDE BEIRAO

Diretora de Jornalismo

ANTONI

Dir

YOLE MXRIA DE MENDONÇA
Diretora da Vice-Presidência de

Gestão e Relacionamento

ÍTINI

e Finanças
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