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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N2 42 - 28.10.13
EXTRAORDINÁRIA

Data: 28 de outubro de 2013

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da EBC - Brasília/DF
Horário: 9h30 às 13h

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, o Diretor-Geral,
JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO, o Diretor da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, a Diretora de
Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor de Administração e Finanças,
ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços,
ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, o Diretor de Produção, ROGÉRIO
BRANDÃO, o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO FERMIANO,
a Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados: o Procurador
Jurídico, MARCO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação Social,
SIMONE GARCIA, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, LUÍS
HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, o Superintendente Regional de São
Paulo/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO, o Superintendente
Regional Brasília/Norte WALTER DA SILVA SILVEIRA, o Gerente Executivo
da Regional Maranhão, EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO e o Chefe
de Gabinete da Diretoria Geral, BRÁULIO COSTA RIBEIRO.

PAUTA

1. ATA

1.1 APROVADA a Ata da Reunião DIREX nQ 41, de 21 de outubro de

2013.

2. INFORMES

2.1 Sobre contrato de gestão da ACERP.

O Diretor Geral informou que o Conselho de Administração da /fW
ACERP, em reunião realizada na semana passada, tratou dentre .;
outros assuntos da transferência patrimonial dos bens para a r'
União, em virtude do encerramento do contrato de gestão com a
EBC. Para o Assessor EspeciaL-da Presidência, Luís Henrique i
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Martins, é necessário formalizar junto à ACERP o entendimento da
EBC referente à transferência do patrimônio. Nesse sentido, a EBC
deverá encaminhar um parecer jurídico que apresente as seguintes
considerações: que o patrimônio da ACERP deve ser transferido à

EBC, que a EBC fará o comunicado à União da incorporação dos
referidos bens e que a EBC entende que o patrimônio pode ser
mantido na ACERP, desde que seja celebrado um novo contrato de
gestão entre as entidades. Para o Diretor-Presidente, o

entendimento é que um novo contrato só será possível caso, no
encerramento do contrato atual, todas as pendências sejam
regularizadas. Ou ainda, que a ACERP seja desqualificada como
Organização Social - OS. As tratativas de um novo contrato com a

ACERP serão submetidas a análise da Casa Civil da Presidência

da República e de sua Secretaria de Comunicação - SECOM.

2.2 Sobre as negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho 2014.

O Diretor de Administração e Finanças informou que foram
iniciadas as negociações sobre as cláusulas econômicas do Acordo
já analisadas pelo Departamento de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - DEST. Essa proposta foi apresentada na
Assembléia dos Empregados realizada na quinta-feira (24/10),
sendo rejeitada pela maioria dos participantes, o que culminou na
indicação do estado de greve dos empregados da EBC. As
negociações continuam na próxima semana, considerando que
30% das cláusulas ainda serão analisadas. Na próxima terça-feira
(29/10) será apresentada a proposta econômica da EBC, caso não
seja aceita a negociação final poderá indicar uma resolução judicial
junto ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Aproveitando a
oportunidade, o Diretor informou que os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos pela Fundação Instituto de Administração - FIA
contam com a participação de cerca de cem empregados e que
avançam positivamente no sentido da entrega do trabalho.

2.3 Sobre o Seminário Escola de Jornalismo de Columbia e 13g Fórum

Brasileiro de Televisão Universitária e 2S Encontro de TVs

Universitárias Ibero-Americano.

O Diretor-Presidente relatou sua participação no evento promovido
pela Universidade de Columbia/EUA, onde foram debatidos os

temas "liberdade e padrões de imprensa e democracia na América
Latina". Na seqüência, participou do XIII Fórum Brasileiro de

Televisão Universitária e do II Encontro de Televisões Universitárias
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Ibero-americanas, eventos realizados pela Associação Brasileira de
Televisão Universitária (ABTU) com apoio da Asociación de
Televisiones Educativas y Culturales Ibero-americana (ATEI). Os

eventos realizados na Universidade de Fortaleza/CE (UNIFOR)

contaram com a participação de representantes de Televisões
Universitárias, profissionais, pesquisadores e alunos de

comunicação de todo o país e teve como objetivo a promoção da
representatividade da televisão universitária no cenário nacional. A
ABTU aguarda avanços na parceira com a EBC.

2.4 Sobre as falhas técnicas na programação da Tv Brasil e NBR

(informe extrapauta)

O Diretor Geral relatou os problemas técnicos ocorridos durante o

pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff e no programa Roda
Viva, que tinha como entrevistada a ex-senadora Marina Silva. Na

oportunidade, informou que após análise prévia das ocorrências,

em Brasília e Rio de Janeiro, foi aberto processo de sindicância
para a devida apuração das responsabilidades.

2.5 Sobre a proposta da TV Escola (informe extrapauta)

O Diretor de Negócios e Serviços informou que está em fase de

elaboração um estudo técnico com o objetivo de verificar os custos
com a retransmissão da TV Escola. Com o encerramento do

contrato de gestão com a ACERP esses custos deverão ser

absorvidos pelo Ministério da Educação - MEC. A Diretoria de
Administração e Finanças disponibilizou informações que envolvem
as questões orçamentárias, ficando pendente a colaboração da
Gerência Executiva de Engenharia de Rádio e Tv para conclusão
do estudo.

2.6 Sobre as renovações contratuais (informe extrapauta)

O Diretor-Presidente, com o objetivo de trazer às reuniões da
DIREX uma pauta mais estratégica e economia no trâmite

processual, sugeriu aos demais membros que todas as renovações
contratuais fossem aprovadas de uma única vez e que somente as
repactuações e novas contratações passassem pela aprovação da
mesa de forma individualizada.
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3. PROPOSIÇÕES

3.1 APROVADA a prorrogação do prazo de vigência do Contrato
EBC/COORD-CM/NQ 0052/2012, firmado com a Transportadora
Fiúza & Oliveira Ltda. - ME, referente à prestação de serviços de
fornecimento de mão-de-obra de motoristas profissionais, operador
de empilhadeira e encarregados, para a condução de veículos de
propriedade da EBC em Brasília, com eventuais viagens aos demais
Estados da Federação, para o período de 29 de outubro de 2013 a

29 de outubro de 2014, por meio do Termo Aditivo ne 01.

3.2 APROVADO o início da licitação para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de copa, limpeza,
higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, com
o fornecimento de equipamentos em geral, utensílios, material de
higiene e limpeza e de serviço de recepção, a serem prestados nas
dependências das unidades da EBC na cidade do Rio de Janeiro /

RJ.

3.3 APROVADO o início do processo para assinatura de contrato com

empresa especializada para a montagem e operação da 'Unidade

Técnica' (Escritório de Projetos) prevista no Termo de Cooperação
entre a EBC e Agência Nacional do Cinema - ANCINE, por meio da
qual a EBC fica responsável pela execução da "Linha de Produção
de Conteúdos Destinados às TVs Públicas" (Fundo Setorial do

Audiovisual 2013/2014), ação nacional de fomento voltada
exclusivamente ao campo que inclui os canais universitários,
comunitários, educativos e culturais, além de produção
independente. Serão repassados à EBC, via descentralização
orçamentária, o valor de R$ 7.412.670,00 (sete milhões
quatrocentos e doze mil seiscentos e setenta reais). Caberá à EBC o

pagamento das taxas administrativas do contrato na ordem de 15%

do valor de referência. O valor global da contratação poderá atingir
até R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais). Trata-se
de Proposição Retificadora. Fica revogada a Resolução DIREX ns
145/2013, aprovada em 21 de outubro de 2013.
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4. ENTREGA DE RELATÓRIOS

4.1 Relatório e cronoqrama das próximas atividades do MAM.

Entregue para conhecimento dos Diretores.

4.2 Relatório sobre situação OPEC (Operação Comercial) de Rede.

Entregue o relatório final. Cabe à DIREX debater sobre os resultados
apresentados e dar novos encaminhamentos.

5. APRESENTAÇÕES - RESULTADOS DAS DIRETORIAS
O Diretor Geral apresentou as informações da Superintendência de
Comunicação e Multimídia - SUCOM, também apresentaram seus

resultados a Diretoria de Jornalismo - DIJOR e a Diretoria de

Produção - DIPRO. Os resultados do 3- trimestre de 2013 serão
consolidados no Relatório de Gestão. Os demais Diretores farão

suas apresentações na próxima reunião da DIREX.

iLSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente

JOSEEDU D

Diretor Gdr

MACEDO

JOSIMAR DE GUSMÃO-LOPÍpr"
Diretor da Vpe-Presidência de

Gestão e relacionamento '
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NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

Comunicação

RICARDO FERMIANO SOARES

Diretor de Conteúdo e Programação

MHOmyCAR LOS GONÇALVES
Diretor de Negócios e Serviços

ROGÉRIO BRANDÃO
Diretor de Produção
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ALE)OtíípfRE/ÁSSÚMPÇÃO RIBEIRO
Direto/de Administração e Finanças
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