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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N2 43 - 04.11.13

ORDINÁRIA

Data: 4 de novembro de 2013

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da EBC - Brasília/DF

Horário: 9h30 às 13h40

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 a
Assessora da Diretoria Geral, INDIRA PEREIRA AMARAL.

PAUTA

1. ATAS

1.1 ADIADA a apreciação da Ata da Reunião DIREX ns 42, de 28 de

outubro de 2013.

2. INFORMES DOS DIRETORES

2.1 Diretoria da Presidência - DIPRES

O Diretor-Presidente informou sobre a obtenção de decisão
favorável à EBC, que suspendeu a liminar deferida pela 6a Vara
Federal em favor do Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição - ECAD. A liminar vedava a veiculação de fonogramas
sem a prévia autorização dos autores. Outro aspecto levantado foi
o indeferimento da liminar na ação judicial que cobra valores
referentes à sincronização musical. Foi confirmação entendimento
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Jurídico defendido pela Procuradoria Jurídica - PROJUR de que a
sincronização é devida no momento de sua realização, não
cabendo cobrança pelas reprises. O Diretor-Presidente informou

sobre sua participação em reunião com o Ministério da Cultura, que
teve como objetivo indicar sugestões de dispositivos na
regulamentação da Lei de Direitos Autorais, detalhando termos de

tratamento diferenciado às emissoras de radiodifusão pública,
universitárias, educativas ou que não exploram comercialmente

sua grade. Foi relatado que a PROJUR realizou uma reunião com o
juiz substituto ao desembargador que julga a ação sobre a
contribuição para fomento à radiodifusão, para tratar da

apresentação de argumentos jurídicos em favor do imediato
recolhimento dos depósitos realizados pela empresa TIM, que

afastam argumentos da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL. Sobre a questão do uso dos conteúdos dos jornais Folha
de São Paulo e Valor Econômico haverá uma reunião para

despacho com a Juíza e com o Desembargador que apreciarão o

agravo de instrumento.

2.2 Diretoria Geral - DIGER

O Diretor informou sobre os resultados de audiência com a

transmissão da final da Série C, que chegou a ocupar o 1s lugar em

Recife (TVU - Tv Universitária). Outro indicador positivo foi o
recebimento da premiação que o portal EBC recebeu pelos 16,5
milhões de acesso por ano (A Rede - modalidade: conteúdo
público). A Superintendência de Comunicação e Multimídia -
SUCOM definiu o escopo da proposta do contrato de gestão e
inovação. A Superintendência de Suporte - SUSUP informou que a
comissão de sindicância trabalha na apuração das
responsabilidades referentes aos problemas técnicos ocorridos

durante o pronunciamento da Presidenta da República e no
programa Roda Viva.

2.3 Diretoria de Jornalismo - DIJOR

A Diretora informou sobre a apuração do número de acessos ao
site da Agência Brasil, que em outubro de 2013 recebeu cerca de
1,27 milhão de visitantes. A EBC também recebeu dois prêmios o
HSBC - Radiojornalismo Regional e Caminhos da Reportagem. O
edital da série "Nova África" está encaminhado e as negociações
com Alberto Dines sequem dentro do esperado. A Diretora
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participou de reunião com pesquisadores em jornalismo da
Universidade Brasília - UnB. Outro destaque são as reuniões sobre
o Plano Editorial da EBC que aconteceram. Uma preocupação para
o período é que a greve dos empregados possa afetar a
programação dos veículos da EBC.

2.4 Diretoria de Conteúdo e Programação - DICOP

O Diretor informou sobre o plano para transferência da cabeça de
rede do Rio de Janeiro para Brasília. Os dados referentes à

audiência com a transmissão dos jogos da Série C do campeonato

brasileiro, também foi outro destaque apresentado pelo Diretor, que
acredita na boa oportunidade obtida com as transmissões desse

ano. A EBC está mantendo dialogo com entidades relacionadas à

música clássica e sobre a permanência da Rádio MEC. Será
transmitido pela TV Brasil Internacional, ao vivo, e pela TV Brasil o
show com a banda Maravilha, de Angola, em comemoração ao 38Q
aniversário da independência do país.

2.5 Diretoria de Produção - DIPRO

O Diretor informou sobre a estreia da série "Aglomerado". Falou do

curso de capacitação da área de produção que está acontecendo

no Rio de Janeiro e que conta com a participação de vários
empregados. Outra iniciativa bem sucedida é a produção em
parceria com a Argentina da série "Senha Verde: ações para vida
sustentável", composta por 4 episódios mensais. Já está em

andamento a contratação dos serviços para série do programa
"Sem Censura" e está aberta a seleção do edital para programas
religiosos. Finalizando os informes, o Diretor ressaltou sua

preocupação com a greve dos empregados da EBC.

2.6 Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento - DIGEL

O Diretor informou sobre a necessidade de maior interação entre
as diretorias para que questões como horas-extras sejam
resolvidas e que todos tratem com prioridade as respostas aos
questionamentos da Auditoria. O Diretor parabenizou a DICOP pela
produção do vídeo que será apresentado pelo Diretor-Presidente |y
no evento PBI - Plublic Broadcasters International , em Washington
DC. Apróxima etapa do evento, em 2014, será realizada pela EBC, K
na cidade do Rio de Janeiro. s*~\ \
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2.7 Diretoria de Administração e Finanças - DIAFI

O Diretor informou sobre o andamento do Acordo Coletivo de

Trabalho - ACT. Essa semana a EBC apresentou uma proposta e
aguarda a decisão da assembléia que será realizada na terça-feira
(5). Caso a EBC entre com o pedido de dissídio coletivo algumas
cláusulas que já fazem parte do acordo poderão ser retiradas. Um
levantamento sobre a jornada de trabalho dos empregados foi
iniciada, com objetivo de mapear o quantitativo de horas de

trabalho necessárias para a manutenção dos serviços da empresa.
Iniciaram as negociações para a prorrogação do contrato de
aluguel da sede de Brasília/DF. O Diretor-Presidente cobrou o

retorno referente à proposta da Telebras para a construção da sede
em terreno da EBC localizado no SRTVS.

2.8 Diretoria de Negócios e Serviços - PINES

O Diretor informou que a EBC fechará o ano com a meta das
receitas próprias cumprida. O orçamento referente à transmissão
da TV Escola foi finalizado e enviado ao Ministério da Educação.
Com a possibilidade de deflagração da greve dos empregados a
DINES trabalhará com um plano de contingência para as
transmissões dos pronunciamentos da Presidência da República.

Foi iniciada uma pesquisa de opinião para avaliar a aderência do
serviço de Mídia Impressa em meio digital. Também está sendo

levantada uma alternativa de mudança de modelo de negócios,
para solucionar a questão da mídia impressa com os jornais.

3. PROPOSIÇÕES

3.1 Referendada a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ne
007/2010 destinado a produção e apresentação de conteúdo da
série de programas radiofônicos intitulada "Blim Blem Blom", para o í\
período de 3 de novembro de 2013 a 3 de novembro de 2014, por \ L\i
meio do Termo Aditivo n2 3, no valor estimado de R$ 77.856,00
(setenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais).

3.2 Aprovada a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ns
1868/201, firmado com a empresa NCT Informática Ltda., para
fornecimento de solução composta de renovação de licenciamérítos

.^7t
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para atualização de software para equipamentos de Firewall e
Gateway VPN, com substituição de peças e componentes, bem
como o fornecimento de licenciamento para acesso completo a
recursos UTM Bundle, incluindo configuração, treinamento e suporte
técnico e manutenções preventiva e corretiva para uso nas
dependências da EBC em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, para o
período de 27 de fevereiro de 2014 a 26 de fevereiro de 2015, por
meio do Termo Aditivo ne 1, no valor estimado de R$ 765.000,00
(setecentos e sessenta e cinco mil reais).

3.3 Autorizada a aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços,
de equipamentos de processamento de dados do tipo notebooks
ultrafinos, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e

mantidos em linha de fabricação durante a validade do Registro de
Preço, com as especificações constantes no Termo de Referência,

no valor global estimado de R$ 768.400,00 (setecentos e sessenta e
oito mil e quatrocentos reais).

3.4 Autorizar a baixa contábil dos bens patrimoniais tangíveis
registrados no Ativo Permanente da EBC sob os nQ 97048 - Cotas

do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, ns 48481 -

Notebook Itautec, modelo Infoway, ns 41146 - Notebook Dell,
modelo PP18L e n2 68820 - Televisão 24 polegadas com conversor
digital embutido, marca Sansung, modelo T24A550. A proposição foi
aprovada ressalvando que os bens patrimoniais intangíveis passarão
por reavaliação da Diretoria Executiva.

3.5 Autorizada a contratação de serviços acessórios (apresentação,
editoração, produção de pautas, direção de programas, maquiagem
e figurino da apresentadora e deslocamento de convidados) para a
produção da série "Sem Censura", com 210 programas de 90
minutos cada. O valor estimado da contratação é de R$
1.211.640,66 (um milhão, duzentos e onze mil seiscentos e quarenta
reais e sessenta e seis centavos), que serão pagos em 12 (doze)
parcelas mensais.

4. APRESENTAÇÕES - RESULTADOS DAS DIRETORIAS
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O Diretor Geral apresentou as informações da Superintendência de
Suporte - SUSUP, também apresentaram seus resultados a Diretoria
de Conteúdo e Programação - DICOP e a Diretoria de Negócios e
Serviços - DINES. Os resultados do 3Q trimestre de 2013 serão

consolidados no Relatório de Gestão. Os demais Diretores farão

suas apresentações na próxima reunião da DIREX.

5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Relatório e cronoqrama das próximas atividades do MAM.

Entregue para conhecimento dos Diretores.

5.2 Relatório de conclusão OPEC (Operação Comercial) de Rede.

Entregue para conhecimento dos Diretores.

5.3 Relatório do projeto de absorção das atividades da ACERP.

Entregue para conhecimento dos Diretores.

iLSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente

JOSÉ EDU .RDO^G^f
Diretor Ger

JOSIMAR DBGUSNl

Diretor da Viçe-Presidência à\
Gestão e Relacionamento

RO MACEDO
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NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

RICARDO FERMIANO SOARES

Diretor de Conteúdo e Programação

ANTÔNIO

Dire

ér\o bfSndão
Diretor de Produção

Empresa Brasilde Comunicação - EBC

• : 84 . »

wwmebctankbf

ONÇALVES
e Serviços

ALEXANBfR^ASSUNIPÇÃO RIBEIRO
Direto/de Administração e Finanças
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